GRUNDEJERFORENINGEN NIVÅPARK
NYHEDSBREV

14. januar 2013

Forsegling af revner i asfalten på vore veje
Som bekendt har vi tidligere fået forseglet revner i asfalten på vore boligveje. Det er dog
synligt, at en del gamle revner er blevet større, og der er også opstået nye. Det ser værst ud
på vej 3 og 4, selv om disse veje er de nyeste. I budgettet for 2013 var der afsat et beløb til
reparation, men da arbejdet ikke nåede at blive gennemført inden årsskiftet, bliver der taget
fat på det nu.
Colas har meddelt, at arbejdet vil blive udført torsdag den 16. eller fredag den 17. januar,
altså i denne uge. Såfremt vejret er dårligt, kan det dog blive udsat til i næste uge.
Det er mest på vej 3 og 4, der skal arbejdes, men der er også enkelte revner på vej 1 og 2,
der skal repareres. Vi vil anmode om, at der i perioden ikke er parkerede biler på kørebanen,
og helst heller ikke på rabatten, således at der god plads til arbejdet. Vejene bliver ikke
spærret, men der bør ikke køres på dem mens arbejdet pågår. Revnerne bliver renset op
med trykluft og fyldt op med asfaltmastiks. Asfaltmastiksen bliver afstrøet med sand, men i
starten vil den være meget blød, og kan klistre på sko, støvler og bildæk, så pas venligst lidt
på i starten, så I ikke får slæbt noget med indenfor.
Det er selvfølgelig ærgerligt at udføre disse reparationer, men det vil også være forkert, bare
at lade stå til, og vente til der skal lægges nyt slidlag. Det er tydeligt, at de sidste års hårde
vintre ikke har gjort problemet mindre. Ved den kommende generalforsamling vil der blive
orienteret om status for vejfonden, og om et ca. tidspunkt for udlægning af nyt slidlag.
Gartnerarbejdet i efteråret er afsluttet, bortset fra lidt finregulering og græssåning, der ikke
kunne gennemføres på grund af regnvejr. Det bliver udført når det forhåbentlig bliver forår.
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