>Udsendt mail 10. maj 2019 kl. 22:50 til medlemmer på Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej<

Kære medlemmer og grundejere på Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej.
Som I alle helt sikkert har bemærket, så er der leveret ca. 400 m2 fliser på Thorsvej.
De 400 m2 fliser skal lægges på Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej, hvor både fortove og kantsten
udskiftes.
Arbejdet vil gå igang onsdag den 15. maj 2019.

FØR - UNDER - EFTER
Før arbejdet går igang (de starter på Lokesvej), så er det vigtigt at vi har gjort plads til brolæggerne.
Græskanter skal fjernes, fjern gerne ca. 5 cm ekstra. Dette gælder alle trekanter, langs stierne til søområdet
og grundejere med øvrig græskant til fortov. Hvis hækken ikke er klippet ind, så fortovskanten er synlig, så er
det nu det skal gøres. Har man jord, flis, perlesten eller lignende langs fortovet, så bør dette skrabes til side,
ellers kan vi ikke regne med, at det ligger der efterfølgende.
Under arbejdet vil der blive opstillet en container på hver vej til de gamle sten, der vil ligeledes blive leveret
grus.
Vi kan ikke garantere at det alle dage vil være muligt at køre ind/ud af alle indkørsler under arbejdet, men
der tages mest muligt hensyn til at det kan lade sig gøre. Under arbejdet vil det være muligt at lave privat
aftale med brolæggerne om at de retter egne indkørsler til i højden, så de kommer til at passe med de nye
fortove. Udgifter til dette betales af den enkelte grundejer.
Efter arbejdet vil det være en stor hjælp, hvis I vil hjælpe med at få fejet det fine grus/sand ned mellem
fliserne.
Når de nye fortove er lagt, så skal vi alle huske hinanden og vores gæster, posten m.fl. på at biler hører til på
vejen og ikke på fortovene.
Opstår der problemer eller udfordringer som foreningens vejudvalg skal tage sig af, så tøv ikke med at
kontakte en af os. Vejudvalget består af Jan Pedersen, Lokesvej 2 - Søren Jensen, Baldersvej 7 - Jesper
Sandbirk, Lokesvej 3.
Vi opdaterer løbende hjemmesiden med informationer om arbejdet og her er også kontaktinfo til vejudvalget
http://valhal-gf.dk/fortovsudskiftning.html
På foreningens og vejudvalgets vegne
Fmd. Jesper Sandbirk

