Nyhedsbrev fra Vejlauget Stamvejen Lynggårdsvej

Kære beboere i Lynggårdskvarteret

oktober 2020

Som de fleste har opdaget, har den nye nordlige del af stamvejen Lynggårdsvej fået lagt nyt slid-lag i uge
38. Og i bestyrelsen for vejlauget besluttede vi os for at få et tilbud på en udbedring af det meget ujævne
stykke nede ved svinget.
Det viste sig, at da asfaltudstyret var til stede i forvejen, kunne vi få ”et stort plaster på såret” for 5000 kr. +
moms. Det sagde vi ja til, og nu kan vi alle dagligt nyde det nye underlag lige før svinget. Dette sammenholdt med en løbende lapning af småhullerne har gjort vejen tålelig for alle – ikke mindst for de bløde trafikanter.
Det betyder også, at der ikke er så stor en tendens til at køre midt på vejen til fare for de modkørende, da
man uden bekymring kan køre i begge sider. Vi vil fra vejlaugets bestyrelses side fortsætte med at lappe de
småhuller, der måtte opstå, indtil vi får sparet penge nok sammen til en større renovering.
Det er en opgave eller et projekt som forventes at koste ca. 300.000 kr., hvis det skal være en langtidsholdbar løsning. Dvs. over 50 år. Vi har pt. en formue på ca. 125.000 kr. efter at have betalt for ”det store plaster”. Og vi sender nu opkrævning ud til alle medlemmer af vejlauget til kontingent for 2020. Prisen er 500
kr. pr medlem, og det vil forøge vores formue med godt 20.000 kr. Og her er det lige værd at sige velkommen til de nye medlemmer af vejlauget, som i den sidste tid er flyttet til vores kvarter.
Vores mål er at få så mange med som muligt i kvarteret, da vi derved hurtigere og i fællesskab kan få renoveret den sidste del af vejen. Så det er virkelig glædeligt, at alle nye tilflyttere finder anledning til at være
med. Status er, at godt 40 af 66 mulige er med på nuværende tidspunkt. Og det er aldrig for sent at komme
med i fællesskabet.
Generalforsamlingen 2021 er den 26. april, og der vil vi fremlægge forskellige modeller til renovering af
vejen med tilhørende prisoverslag. Og vi vil også fremlægge modeller til, hvordan vi skaffer de sidste penge,
der måtte mangle. Vi håber, at I allerede i dag sætter kryds i kalenderen og møder op til drøftelser og beslutninger i forhold til de forslag, der lægges frem til den tid. De kommer selvfølgelig ud til gennemlæsning
inden generalforsamlingen.
Skulle man nu være blevet overbevist om at tiden er inde til at være med, så kan det ske via vores hjemmeside:
http://www.stamvejen-lynggaardsvej.dk/,

hvor man under ”Links” i højre side kan finde en indmeldelsesblanket og vedtægter for vejlauget.
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