
Referat af indledende vejsyn d. 20/3 2018 af vejene tilhørende GF Bildsø Plantagegrunde 

Deltagere: 

Nils Frederiksen                   GF Bildsø Plantagegrunde                                                                                           
Niels Blomhøj                       GF Bildsø Plantagegrunde                                                                                       
Anders Florup                       SK Forsyning                                                                                                                     
Jan Lund                                Slagelse Kommune                                                                                                  
Kristian Hey                          Gorm Hansen                                                                                                                 
Torben Larsen                      Gorm Hansen                                                                                                           
Andreas Hansen                  Orbicon 

Følgende veje blev besigtigede:                                                                                                                     
Tagetesvej                                                                                                                                                                 
Ranunkelvej                                                                                                                                                        
Solsikkevej 

Generelt: 

I området skal der etableres minipumpestationer og stikledninger ved opgravning, samt trykledninger ved 
styret boring. 

Generelt retableres der kun de steder hvor der graves, og hvor vejene beskadiges pga. kørsel med 
entreprenørmaskiner.  

Entreprenøren har udført en fotoregistrering af vejene forud for anlægsarbejdet. 

Alle veje er grusveje og fremstår generelt pænt, der er dog slaghuller flere steder f.eks. ved Solsikkevej 1B, 
Ranunkelvej 2A samt Tagetesvej 9.  

Flere steder på Ranunkelvej er vejen meget blød, og dele af vejen er derfor kørt op, således at der ligger 
lidt jord langs vejen.   

Vejarealet ved Tagetesvej 2A-6 er belagt med grå skærver, som hovedsageligt er kørt ned i stabilgruset. 

Retablering af opgravninger vil blive udført med stabilgrus (0/16) i vejenes fulde bredde.        
Midterrabatter med græs reetableres ikke.                                                                                                   

Vejarealet ved Tagetesvej 2A-6 reetableres med grå skærver.  

Rabatter som krydses ifm. stikledninger ind på matriklerne, vil blive retableret med stabilgrus (0/16) som 
vejene, og der vil ikke blive sået græs i dette. Dette blev aftalt, for sikre en naturlig reetablering. 

Grundejerforeningen skal være opmærksom på, at rabatterne i en længere periode ikke nødvendigvis vil 
være kørefaste. Det er grundejerforeningens ansvar at beskytte de retablerede rabatter mod kørsel og 
lignende.   

Asfaltoverkørslerne til Drøsselbjergvej blev gennemgået, og de fremstår generelt ikke i god stand. 
Asfaltoverkørslerne fra Solsikkevej og Tagetesvej har en del slaghuller og større lunker.       
Asfaltoverkørslen fra Ranunkelvej fremstår i bedre stand, dog stadig med et par lunker.  

Placeringen af styreskabet ved Ranunkelvej 16 blev godkendt, som angivet på tegningsmaterialet.             
De resterende styreskabe er tidligere gennemgået.  

https://maps.google.com/?q=Solsikkevej+1B,+Ranunkelvej&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Solsikkevej+1B,+Ranunkelvej&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tagetesvej+9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tagetesvej+2A-6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tagetesvej+2A-6&entry=gmail&source=g
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Tilmeld dig vores nyhedsbreve 
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