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Formandsmøde den 17. november 2010.  

 

Opgravning af vejene: 

 
Det er jo ikke gået nogen forbi, at vi gennem de seneste par år har været udsat for en hel del 

opgravninger, især på Vestamager.  

Først kom Dong Energy for at grave kabler ned til erstatning for en del af luftledningerne, samtidig 

med at de benyttede lejligheden til at nedlægge et fiberkabel til TV, internet & telefoni. 

Efterveerne af disse opgravninger var dårlige reetableringer, mangelfulde lukninger af vejene, her 

tænkes især på asfalt arbejdet. Der har også været en del klager over flisearbejdet. Vi har også været 

plaget af at der flere steder har stået opgravninger åbne i gennem længere tig, ja – der er kendskab 

til at der har været ulukkede opgravninger i op til et helt år.  

 

Senere kom Dansk Kabel TV – eller You See som de jo også hedder – og grave de fortovene op på 

ny med alt hvad vi tidligere har oplevet af dårlige fremkommelige fortove, opgravninger der har 

stået åbne i meget lang tid. Og ikke mindst alt bøvlet med de dårlige reetableringer. 

 

Der er ikke helt uberettiget at vi lokalpressen har set artikler med overskrifter som ”Vejterror” og 

lignende, vi har virkelig været plaget. Og alt dette rykker vel også til den Østlige del af kommunen, 

som så måske vil blive plaget af de samme hændelser som man har været på Vestamager. 

 

Det er helt klart Grundejerforeningernes opfattelse at man ikke har haft meget hjælp fra 

Kommunens side. Det skal dog bemærkes at på det seneste har Kommunen diskvalificeret en 

entreprenør som arbejdede for én af de forsyningsselskaber som har været årsag til nogle af 

opgravningerne – det er da et skridt på vejen – kan man sige. 

 

Hvad gør man fra Kommunens side for, at være den hjælp og støtte for grundejeren der er behov for 

og som vi opfatter at man skal være, især når man er vejmyndighed som jo udsteder 

gravetilladelserne, det må vel være Kommunen der skal kvalitetssikre, at arbejdet afleveres i en god 

kvalitet og i en kvalitet der ikke sænker vejenes kvalitet og værdi. 

 

Vejbelysning: 

 
I forbindelse med, og det var vel også den egentlige årsag, at Dong Energy gravede kabler ned til 

vejbelysningen, blev der valgt en type armaturer som man mener giver det samme lysudbytte på 

fortove og kørebaner, det var imidlertid sådan at man flere steder flyttede standeren heb til eks. Et 

hjørne så man kunne dække til begge sider, dog med det resultat at der blev mindre lys på de steder 

hvor der tidligere har stået en stander. Findes der et minimumskrav til belysning af fortove og 

kørebaner?  

For et par år siden var det fremme at nu ville man fra Kommunens side installere målere således, at 

de enkelte Grundejerforeninger så selv skulle betale for el – forbruget til vejbelysning. Forslaget 

blev imidlertid taget af bordet på ny, men hvor langt er det blevet lagt væk? Er der fornyede 

overvejelser omkring dette? 
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Vejene: 

 
Vi har alle fulgt med i medierne omkring at der er flerev og flere Kommuner der lige pludselig ikke 

mere vil eje nogle vejstrækninger og så overdrager disse strækninger til Grundejerne eller måske til 

Grundejerforeningerne med dertil følgende store udgifter til vedligehold og senere renovering. 

 

Har Tårnby Kommunes Kommunal bestyrelse gjort sig lignende tanker? Eller har man måske gjort 

sig de modsatte – vil man overtage veje fra Grundejerforeninger? 

 

Renovation/Affald: 

 
Afgiften til skrald, eller dagsrenovation, stiger – hvorfor det? 

Skal vi nu til at betale for at benytte genbrugspladserne og falder storskraldsordningen væk?? 

Ja – man læser jo meget, men hvad er den rette forklaring? 

Personligt har jeg allerede et spørgsmål omkring indsamlingen af papir, hvor bliver det kørt hen og 

hvad bliver det anvendt til? Jeg ser i udlandet at husholdningerne sorterer affaldet hjemmet i 

forskellige fraktioner, er der noget Tårnby Kommune vil være foregangsmand for at indføre, ved 

offentlige indsamlingssteder(flaskecontainere) er der mange steder opstillet beholdere til kulørt glas 

og til dåser, er der noget man har overvejer at indføre? 

 

Kloaker: 

 
Jeg ved godt at kloakkerne nu er under det nye forsyningsselskab, men hvem er egentlig øverste 

myndighed, er det teknisk forvaltning?  

Kommer der nogle spørgsmål omkring kloakkerne, så håber jeg at de bliver båret videre til rette 

vedkommende? 

 

Og så er debatten fri 

 


