Kære medlemmer af Grundejerforeningen Langesø Plantage.
Bestyrelsen føler behov for at sende denne orientering om forholdene omkring vores veje og
rabatter som følge af arbejdet med installation af fibernettet.
Igennem hele perioden har vi været i kontakt med repræsentanter for hovedentreprenøren
(Munck),
underentreprenører samt den projektansvarlige fra kommunen. I tillæg hertil har vi løbende været i
dialog med repræsentanter for nabogrundejerforeningerne og Tikøb borger og g.f. for at holde os
informeret om situationerne her.
De førstnævnte har med baggrund i skiftende tidsplaner bedyret at alt ville blive bragt i samme
stand som før arbejdets begyndelse, og at vi ville blive indbudt til en rundgang for at sikrer at alt
var bragt i tilfredsstillende orden. Dette var oprindeligt lovet (inden arbejdet blev påbegyndt) til først
i november.
Bestyrelsen forstår via udsagn fra flere sider at der er opstået intern strid mellem de udførende
parter, og at dette skulle være medårsag til forsinkelsen.
Senest er vi blevet lovet at de værste huller, specielt ved indkørslen Enebærvej, Cypresvej skulle
repareres midlertidigt inden jul. Dette sker tydeligvis ikke.
Bestyrelsen har også løbende været i kontakt med vores vejmand Erik Andersen i forsøg på at få
han inddraget i renoveringsarbejdet. En ide om at lade Erik deltage i genopbygningen og samtidig
foretage den sædvanlige forebyggende vedligeholdelse, er sandsynligvis nu forpasset p.g.a.
årstidens ugunstige klimaforhold for dette.

Det er i sidste ende kommunen der bærer ansvaret for at vi får genskabt de fine veje vi normalt er
kendt for at have.
Kommunen har givet “koncession” til One-fiber for anlæg af fibernet på vores private vejområde,
iøvrigt ude at underrette ejeren (grundejerforeningen) og oplyse om mulighed for høring m.v.
Det er derfor bestyrelsens agt gennem vores advokat at undersøge vores retsstilling, da vi føler at
vi har udvist mere end almindelig tålmodighed til sagens snarlige løsning.
Medlemmer der vil klage over den manglende genopretning, opfordres til at gå direkte til
kommunen j.f. ovenstående.
Vi henstiller til at medlemmer i dette tilfælde ikke af egen drift at fylde noget i hullerne.
Dels er det vigtigt at kunne dokumenterer den fulde skade, ligesom det er vigtigt for den fremtidige
holdbarhed af reparationerne at der anvendes det rigtige materiale og den rigtige metode.
Ligeledes bedes trafikanter ikke at køre på de bløde rabatter for at undgå huller da dette vil
ødelægger rabattens drænevne lang tid frem.
Vi håber alt bliver bedre i det nye år, og benytter lejligheden til at ønske alle medlemmer og deres
familier
EN GLÆDELIG JUL og ET GODT NYTÅR.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

