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Kære Grundejer i Fuglevangen 
 

Nyhedsbrev nr. 37 
 
Dette Nyhedsbrev har kun ét punkt, som omfatter en tidsplan fra vores asfaltleverandør Colas:  
 

Asfaltering af ALLE vore veje i September   
Uge 35-36 (27/8 -7/9): Forberedende arbejde med fjernelse af ukrudt og beplantning.  
Græsset i rabatten er typisk vokset 5-10 cm ud over asfalten. Dette græs skal fjernes således vejen kan 
asfalteres i fuld bredde.  
 
Beboerne bedes sikre at bedes sikre at der ikke er noget på vejene og i græsrabatten der 
forhindrer/generer entreprenøren i at udføre arbejdet med sine maskiner. Bemærk hvis dette, mod 
forventning, ikke sker og COLAS påfører Grundejerforeningen en omkostning herved, så vil vi skulle 
opkræve omkostningen af den pågældende grundejer.  
 
Vi har set jernplader og bygge materiale på og ved vejene, hvor der bygges nye huse. Vi har set følgende 
som ligger på vejen eller for tæt på vejen, og som skal fjernes: sandbunke, palle med fliser, grenbunke, en 
skurvogn (BOXIT), store sten i rabatten typisk ved vendepladserne samt skraldespande. Endelig er der 
flere steder, hvor bevoksning vokser ud til vejen, og/eller i lav højde ud over vejen. Hvis grundejeren ikke 
gør det fjerne Colas beplantning, der er i vejen. Endelig må der ikke, når arbejdet skal udføres, være 
parkerede biler på vejen eller i rabatten.  
  
Uge 36 (2/9-7/9): Asfalten fjernes på sidevejene til Skovduevej og Fasanvej. 
  
Uge 37 (10/9-15/9): Kantafretning med grus før asfalten udlægges langs alle veje. 
 
Uge 38-39 (17/9-28/9): Asfalten udlægges. 
På Skovduevejs og Fasanvejs sideveje sker dette først her med et grundlag, der skal ligge under vinteren 
(som kan befærdes uden problemer) og bliver efterfulgt af udlægning af et afsluttende bærelag i slutningen 
af april eller maj i 2019, når vejrforhold og temperatur tillader dette. 
 
Biltrafikken på alle sidevejene til Fuglevangen, undtagen Duevej, vil blive helt eller delvis spærret i perioden 
2/9 til og med 21/9 i kortere perioder. Vi bliver derfor undtagelsesvis henvist til at parkere i rabatterne på 
tilkørselsvejene, når der arbejdes på sidevejene. Trafikken på Fuglevangen og Duevej vil kortvarigt blive 
generet af asfalteringen.  
 
Planerne for arbejdet med at omdanne Dronningmølle Renseanlæg til Pumpestation med reservoirer ved 
Blåmejsevej er under revision/ændring i Gribvand Spildevand og Gribskov Kommune og det er på 
nuværende tidspunkt uklart om asfalteringen af sidevejen ved Renseanlægget skal udsættes til senere og 
måske udføres af Gribvand Spildevands entreprenør Nordkysten. Gribvand Spildevand leverer 
kloakdæksler til COLAS efter aftale og udskiftningerne/justeringer er omfattet af den generelle rammeaftale 
Gribvand Spildevand har med COLAS for asfaltarbejder i Gribskov Kommune.     
 
COLAS har lovet at udsende SMS-er til beboerne før de starter arbejdet. Hertil vil COLAS bruge en special 
app til formålet (Grundejerforeningens telefonnumre bliver ikke videregivet!). Temperatur og nedbør har en 
afgørende indflydelse på COLAS arbejde, så det er desværre svært at konkretisere tidsplanerne mere end 
dette på nuværende tidspunkt. Denne tidsplan er selvfølgelig med forbehold for vind og vejr. Vi håber at 
arbejdet kommer til at forløbe uden for mange gener, som englænderne siger ”God willing and weather 
permitting”. 
 
Mange hilsener 
 
Kjell 
 
PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger og fortolkninger 
står for min personlige regning.  
PS 2:  Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom 
den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart  kunne misbruges.  Husk at sende adresse/mail 
ændringer til fuglevangen@gmail.com - Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses på fra vore hjemmeside www.fuglevangen.dk og 
på vores Facebook: fuglevangen@gmail.com 


