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Morten Jørgensen, ALSO Actebis

From: Morten Jørgensen, ALSO Actebis

Sent: 22. marts 2012 22:14

To: 'privatvejlys@holb.dk'

Subject: Vejbelysning på Stenhusparken/Stenhusvænget (sagsnr. 11/62878 og 11/63026) 

I forlængelse af Deres breve af d. 16. marts (sagsnr. 11/62878 og 11/63026) vedr. vejbelysning på 

Stenhusparken og Stenhusvænget, har grundejerforeningens bestyrelse på møde d. 22. marts behandlet 

emnet. 

 

Grundejerforeningen har siden dens etablering i 2003 haft særskilt vejbelysning og afholdt udgifterne til 

dette, hvorfor det grundlæggende undrer os, at Holbæk Kommune på andre veje med samme status 

angiveligt har afholdt disse udgifter. 

 

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker punktet behandlet på grundejerforeningens kommende 

generalforsamling d. 14. maj 2012, hvorfor nedenstående spørgsmål/punkter ønskes belyst inden. Af samme 

årsag kan en ønsket svardato inden 1.maj desværre ikke indfries – bestyrelsen mener at dette kan ske inden 1. 

juni 2012. 

 

Følgende spørgsmål/punkter ønskes besvaret/belyst: 

 

a) Hvorfor mener Holbæk Kommune at de enkelte grundejere i grundejerforeningen ALLE skal acceptere 

tilbuddet, og hvorfor skal dette forhold tinglyses ? 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi på linje med øvrige leverandører, på vegne af 

grundejerforeningens generalforsamling er bemyndiget til indgåelse af aftaleforhold på vegne af den 

samlede forening, og via foreningskontingent internt fordele omkostningerne. 

b) Da foreningen siden sin etablering i 2003 selv har afholdt udgifterne til vejbelysning, er det 

foreningens opfattelse at der er sket usaglig forskelsbehandling, hvorfor udgift ønskes godtgjort fra 

Holbæk Kommune. For perioden 2007-2011 beløber dette sig til kr. 126.600.  

c) Der er i materialet anført, at ordningen økonomisk hviler i sig selv og årligt vil blive reguleret. Er der 

nogle retningslinjer for hvor meget sådan regulering maksimalt kan udgøre årligt ? Således at evt. 

deltagelse ikke påfører grundejere ekstraordinær høj omkostning i periode/år med stor 

etablering/udskiftning af lysanlæg på øvrige veje. 

d) Hvilke muligheder findes for senere indtrædelse i ordningen? 

 

e) Med hvilket varsel kan evt. senere udmeldelse af ordningen ske?  

 

 

Med venlig hilsen 

  

  

Grundejerforeningen Stenhusparken og Stenhusvænget 

Bestyrelsen 
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Morten Jørgensen 

Formand 

morten.jorgensen@alsoactebis.com 

Telefon: 28105504 


