Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By)
Generalforsamling den 13. juni 2021

Ad punkt 6.C.
C. Forslag om renovering af fortove Forslag stillet af Nicolas Touillon (SA 25)
”I forbindelse med vejprojektet, vil jeg foreslå:
1)At fortovene også renoveres. De er slidte og flere steder findes ujævne forløb.
2)At der etableres 2 fliser ved siden af hinanden på strækninger med mange gående, feks på
SA, som mange benytter til og fra Danshøj station.
Det er svært at passere modgående og umuligt for barnevogne og gangbesværede med rollator. Man tvinges ud i rabatten, der i våde perioder er en pløret sti på hver side af den nuværende enkelte fliserække. Hverken kønt eller særlig praktisk.”
Bestyrelsens kommentarer
Bestyrelsen kan ikke anbefale at stemme for forslaget.
En renovering af fortovene har været overvejet af Vejprojektgruppen og bestyrelsen både før
og efter generalforsamlingen i 2020.
Som det fremgår af Vejprojektgruppens oplæg, er det dog ikke medtaget i forslaget til generalforsamlingen. Bestyrelsen har heller ikke fremlagt et forslag om fortovsrenovering. Det skyldes
dels drøftelserne på sidste generalforsamling, dels økonomiske overvejelser. Vejprojektgruppen har modtaget et prisoverslag, hvorefter det vil koste 560.000 kr. for én række fliser på begge sider og 750.000 kr. for én række fliser på indersiden og to rækker på ydersiden af vejene.
Disse udgifter er ikke medtaget i bestyrelsens finansieringsbilag, som bygger på konkret dialog
og tilbud fra foreningens bank. Hvis generalforsamlingen vedtager forslag 1 og/eller forslag 2
om fortove, vil en efterfølgende generalforsamling derfor skulle tage stilling til den konkrete finansiering på baggrund af et konkret finansieringsforslag fremlagt af bestyrelsen til den tid.
Til sammenligning kan vi for 560.000 kr. udskifte et pænt antal fliser årligt over en lang årrække. Hvis vi f.eks. i år udskifter 100 fliser, koster det ca. 60.000 kr. Hvis vi derefter hvert år udskifter ca. 33 fliser, koster det ca. 20.000 kr. årligt (med de nuværende priser). Under de forudsætninger kan vi for samme udgift i stedet få løbende vedligeholdelse af fliserne i hele 26 år.
Fortovsrenovering vil i øvrigt kunne besluttes og gennemføres til enhver tid og skal ikke nødvendigvis laves samtidig med selve renoveringen af vejene.

Den Hvide By blev grundlagt den 26. april 1899, hvor Valby Arbejderes Byggeforening blev sti ftet under mottoet
"Til Lykke, Held og Velsignelse”. I løbet af 1899 fremstod en bebyggelsesplan med 81 huse, fordelt på s yv forskellige hustyper, men alle med et grundareal på 75 k vadrat meter. I dag består f oreningen af 77 huse på S øndre
Allé, Vestre Allé, Nordre Allé og Valby Langgade. Læs mere på www.DenHvideB y.dk

