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Kære allesammen og håber alt vel :)

Nu er det på tide med et nyhedsbrev og en opdatering på igangværende sager i foreningen og området.

Som I ved, er der mange aktiviteter i området og i bestyrelsen forsøger vi at følge med og gerne være på forkant
om muligt.
Her er de mest aktuelle sager og en kommentar til hver enkelt:

* Vandforsyning og udskiftning af tilslutningshaner. Dette er nu afsluttet fra LTF's side i vores forening. Der er
fortsat aktivitet i området omkring os.

* Vejskilte med gadenavne, numre og symboler. De nye skilte er nu opsat på begge sider af indkørslen til vores del
af Gadevangen.
Det er vores håb, at det nedsætter antallet af fejlkørsler og unødvendige vendinger.

* Fibernet fra TDC. Det lykkedes mig at få TDC og deres underleverandør(Dansk Kabel-TV) i tale omkring omfang
og tidsplan ifm de nye kabler.  
Derfor mødtes vi i sidste uge på vores veje og gennemgik detaljerne for projektet. 
Oprindeligt havde TDC udtalt, at der ikke skulle graves, da de i området kunne benytte eksisterende rør i vejen og
derfor kun skulle grave enkelte steder til nye kontrolbokse samt, hvor fiber skulle skydes ind til de enkelte
husstande. Det viser sig nu, at der skal graves nye kabler ned i fortovene i den ene side af vejen. Det betyder, at
de skal grave fortovene op og lægge nye kabler ned.
Det er på Gadevangen på den østlige side mod Dyrehaven og på Hjorthøj på den sydlige side mod Vejporten.  
Der tilstræbes at skyde under indkørsler, hvor der ikke er fliser.
I samme moment aftalte vi, at de vil komme med en pris for at de lægger nye fliser, hvor de eksisterende er
knækket. Vi vil så spare arbejdslønnen og kun skulle betale den "rene" flise-pris. Det vil spare os for mange penge,
da vi jo har haft på tegnebrættet at udskifte flere knækkede fliser(nævnt på generalforsamlingen i år). Jeg kommer
tilbage om dette når vi har fået prisen.
De fortalte at de vil påbegynde arbejdet i løbet af 2-3 uger og regner med at bruge ca. 1 måned.  
Idag er de startet med at skyde kabler under Vejporten til starten af Gadevangen mod os og projektet vil
påbegyndes meget snart.
De af jer, der har tilkendegivet interesse og fået installeret boks på mur(inde og ude), vil således få skudt fiber ind i
den nærmeste fremtid. I har sikkert talt med el-installatøren og ved at der som sagt forsøges skudt kabel ind og at
der ved muren skal frigøres et lille område til at få fiberkablet op og sat i boksen. Der ryddes op bagefter og
eventuelle fliser lægges ned igen.
Samtidig har jeg løbende kontakt til kommunen omkring asfalteringen af vejen. 

* Asfaltering. Kommunen oplyser at den nye belægning  forventes afsluttet inden udgangen af august og at man
koordinerer med fiberlægningen.



* Gadebelysning. Vi har netop modtaget nyt input fra "andel lumen", der er ansvarlig for belysning i kommunen og
vender tilbage med mere input om dette snarest. 

Det var de mest akutte opdateringer og jeg vender tilbage med ny status lidt senere på sommeren.

I må endelig vende tilbage, hvis I har punkter, der skal forelægges bestyrelsen.  

De bedste hilsner og på bestyrelsens vegne

Carsten Christian 


