
VALHAL – 26. maj 2019 

 

Kære medlemmer på Baldersvej. 

 

Så er det, som I helt sikkert har opdaget, blevet jeres tur. Vores brolæggere startede på jeres vej i fredags. 

 

Brolæggerne starter med at tage det gamle fortov op, hvorefter der skal graves/rettes af, hvilket forventes at blive et 

omfattende arbejde på jeres vej p.g.a. den store skævhed på fortovet. 

 

Tidsplanen ser p.t. sådan ud: 

 

Uge 22: 

Onsdag - De sidste gamle sten tages op og køres til container på Thorsvej 

Onsdag - Afretning og højder afsættes 

 

Torsdag - HELLIGDAG 

 

Fredag - Nye fliser lægges fra Thorsvej og ind 

 

Uge 23: 

Mandag - Nye fliser lægges fra (ca.) nr. 4 og til sø-området. 

 

Tirsdag - Arbejdet afsluttes. 

 

Der må i disse dage ikke køres ind/ud af indkørsler - fortovet (det nylagte) må først benyttes når det er stampet og 

gruset, hvilket vil sige midt i uge 23/når reflekskeglerne er væk. 

 

Det er aftalt med brolæggerne at de hver dag kun "fylder" på fortovet når pladsen forlades, en erfaring vi gjorde os på 

Lokesvej, hvor vi lod dem have paller med sten stående på vejbanen om aftenen, det gav lidt udfordringer som I ikke 

behøver blive udsat for. 

 

Jan Pedersen fra bestyrelsen kigger lidt til arbejdet undervejs og I kan tage kontakt til ham (Lokesvej 2), hvis der opstår 

behov for dette undervejs, Søren fra Baldersvej 7 er ligeledes med i bestyrelsen/vejudvalget og vil kunne kontaktes. 

 

Når der er gruset, vil det være en stor hjælp, hvis I, i dagene efter, vil hjælpe med at feje gruset ned i mellem fliserne på 

hele stykket. 

 

I må forvente at der skal tilpasses ind mod jeres egne indkørsler, dette skal I selv stå for. I kan evt. lave individuel aftale 

med brolæggerne. På både Lokesvej og Nornevænget har det været nødvendigt at skulle skære i egne sten. 

 

PS !! Der mangler stadig at blive “stukket” kanter langs sti til Sø-området, gerne 5 cm så ikke der skal trækkes af i 

græs/jord. 

 


