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Ændring og forhøjelse af vejfondbidrag 

Ændringen af bidragsfordelingen 

Pt. indbetales samlet 56.000kr til vejfonden fordelt på 49 parceller, heraf 7 dobbeltgrunde, der 

pt betaler dobbelt bidrag.  

 

Hvis alle skal betale det samme, og der skal det samme i kassen, bliver det til knap 1.150kr pr 

parcel – og vi tillader os at runde op til 1.200kr. pr parcel. 

Forhøjelse af vejfondbidraget 

Den foreslåede forhøjelse af vejfondbidraget med 600kr er begrundet i vore vejes ”officielle 

belægningstilstand” og det underbygges af det vi rent faktisk kan se.  

 

 

Man kan ved selvsyn konstatere 

at det ikke ser godt ud; der er 

masser af huller, revner, afskal-

ninger, ujævn belægning osv. Det 

ses tydeligt af disse billeder fra 

midten af juli 2018. 

 

Som bestyrelsen ser det, bliver vi 

nødt til at gøre noget ved det 

meget snart, hvis ikke det 

samlede vejanlæg skal tage varig 

skade. 

 

For at kunne finansiere dette 

kræves øgede bidrag fra 

grundejerne.  

 

Samtidig har vi en flok vejtræer 

på Rialtovej som har det meget 

dårligt og som også bør skiftes 

over en årrække. Her reddes vi 

(forhåbentlig) delvis af 

Københavns Kommune – hvilket 

vi vil fortælle mere om på 

generalforsamlingen. 

 

Vi mener ikke, at et kommende 

vedligeholdelsesprojekt på 

længere sigt står i vejen for at 

lave nogle mere vidtgående 

klimatilpasninger af vejene og vi 

bakker fuldt op om sådan et 

projekt. 

 

For at kunne gennemføre et sådant projekt vil der sandsynligvis være behov for hel- eller 

delvis ekstra finansiering i form af lån. Dette vil bl.a. kræve at der tinglyses tvungent 
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medlemskab af grundejerforeningen. Det er en proces bestyrelsen vil forsøge at sætte mere 

skub i, i den kommende periode. 

 

Slår man op på http://kbhkort.kk.dk/spatialmap og i menuen tv klikker på ”Veje” og finder 

”Private fællesveje – belægningstilstand” fås dette: 
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