
Virum,	11-09-2019	

Forebyggelse er bedre end helbredelse 
 
Kommunens ordning om renholdelse af rendestensbrønde og fejning blev opsagt sidste efterår 
(ligesom snerydning og glatførebekæmpelse), da den var ulovlig. Bestyrelsen opfordrede derfor 
på generalforsamlingen i april til, at vi i fællesskab gør en indsats to gange årligt. 
 
Der blev opfordret til fejning i weekenden d. 11/12 maj, og grundejere 
opfordres til at mødes igen ved den grønne sti nu på søndag d. 15/9 kl. 10:30, 
hvorefter vi i samlet flok rengør rendestenen – primært ud for egne grunde 
samt tømmer rendestensbrøndene med den netop nyanskaffede kloakrenser. 
Kl. 12 mødes vi igen ved den grønne sti, og de fremmødte vil blive belønnet 
med diverse drikkevarer.  
 
Forebyggelse af skader på vejen er at holde rendestene fri for sand og grus, så planter får 
dårlige betingelser for at spire og skabe revner i belægningen. Renholdte rendestene sikrer 
tillige god afvanding af vejbanen, så vand ikke ophobes og øger risikoen for nedtrængning og 
efterfølgende frostsprængninger. Renholdelse af rendestensbrøndene ligesom renholdelse af 
vejbane, fortov og rendestensbrønde har alle dage været grundejernes ansvar. Ud over de 
vedligeholdelsesmæssige fordele så ser rendesten, der er fri for aflejringer og ukrudt, også bare 
bedre ud! 
 
Apropos kommunale ordninger bemærkes det, at Lyngby Taarbæk Kommune i sidste uge via e-
boks udsendte ”partshøring om afvikling af vedligeholdelsesordninger for private fællesveje” i 
forbindelse med opsigelse af ordningerne om vedligeholdelse af vejen, da heller ikke disse 
ordninger i deres nuværende form er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
 
Vedligeholdelse af vejen drejer sig om belægningen på kørebanen og fortov. Grundejer-
foreningen Frugthegnets kontrakt med kommunen om vedligeholdelse af vej og fortov stammer 
fra 1954 og det er denne kontrakt kommunen nu ser sig nødsaget til at opsige. Kontrakten fra 
1954 omfatter ikke renholdelse af vejbane, fortov og rendestensbrønde.  
 
Vedligeholdelse vil altså blive overdraget til grundejerne og Lyngby Taarbæk kommune 
forventer, at alle ordninger er bragt til ophør med udgangen af 2020.  
 
Kommunen ønsker dog at tilbyde grundejerne en ny vedligeholdelsesordning, og det forventes, 
at Kommunalbestyrelsen tager beslutning om en ny ordning inden udgangen af 2019. Hensigten 
er, at kommunen kan tilbyde grundejerne på private fællesveje en ny vedligeholdelses-ordning, 
når de nuværende vedligeholdelsesordninger ophører. Det har dog tidligere været udmeldt, at 
en ny ordning formentlig vil kræve en lovændring, så bestyrelsens vurdering er, at der fortsat 
er usikkerhed på dette punkt, hvilket underbygges af at LTKs borgmester er i dialog med 
ministeren på området angående lovliggørelse af nye kontrakter.  
 
Bestyrelsen ønsker at afgive partshøringssvar, hvor der dels redegøres for vejens nuværende 
stand med henblik på en overdragelsesforretning og dels bakke op om kommunes ønske om at 
tilbyde en ny vedligeholdelsesordning. I den anledning takker Bestyrelsen for de bemærkninger, 
vi har modtaget fra enkelte beboere. Er der flere, der har bemærkninger i forbindelse med 
partshøringen, er I mere end velkomne til at sende dem til Bestyrelsen på mail eller via 
hjemmesiden. Bemærk svarfrist for høring er den 19. september. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Grundejerforeningen ”Frugthegnet”  


