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Motivering.                                                                                           

Den ordinære generalforsamling 2018 vedtog budget for 2018. Herunder en udgifts 
post lydende på kr. 94.000 pålydende dræn langs stier. Udgiften konteres til konto 
opsamlet overskud. 

Bestyrelsen har til nu kun forsøgt at dræne et af stederne, selv om beslutningen 
fortsat må være gældende.  

Hvor der er forsøgt drænet for vand over stien er problemet ikke løst. Der er opsat 
afløbsbrønd i rabatten mellem sti og stamvejen, men vandet kommer fra den anden 
side af stien. Problemet var at vandet løb over stien, og ved frostvejr skabte 
problemer for gående og cyklende.  

  

Som forslag til problem løsning, tager jeg som ikke fagmand inspiration fra den nye 
udstykning nordvest for os. Her er der brugt grøfter langs veje. Hvor biler skal kører 
over grøften er problemet løst som vist på billede nedenstående. 

 



Jeg har februar 2020 gennemgået vore stier og konstateret hvor der løber vand over 
sti. På følgende kort er afmærket hvor vand løber over sti. 

Generelt er der alle steder afløbsbrønd på den laveste side af stien. Der kan på 
begge sider af stien graves en grøft. Denne behøver ikke være dybere end oven viste 
faskinesten, og kan have rabattens bredde. Grøften forefindes en del steder. Ved 
stiens laveste punkt lægges faskine sten på tværs af stien, så vandet kan føres 
under. 

På følgende foto vises, hvor denne løsning kan stå alene. 

 



 

 

 

Et ekstra problemet ved stien ved Askøvænget er, at der kun er lagt et dræn på 
fælleden før regnvands bassinet for at løse problemet. Når det har regnet, tager det 
et par dage før vandet er sivet ned.  

 



 

 

Samme løsning som ovennævnt kan også bruges her, men der er ikke en 
afløbsbrønd til drænet, så der er behov for yderligere tiltag. Der bør på laveste sted 
isættes afløbsbrønd. For at få den optimale løsning, bør fra afløbsbrønd lægges en 
rørføring til det bagved liggende regnvands bassin. 

Forslag til beslutning. 

Da generalforsamlingen 2018 gennem budgettet besluttede, at arbejderne skulle 
dækkes af de henlagte midler, beslutter generalforsamlingen, at arbejderne udføres 
sommeren/efterår 2021. Beslutningen gælder for de 5 steder hvor problemet har 
været kendt i flere år. Se markering på følgende kort. Arbejdernes omfang tager 
udgangs punkt i ovenstående motivering, således at vi ikke fremover får isglatte 
arealer på vore stier. 

Bestyrelsen får indhenter endelig problem løsninger ved ekspert firma.  

 


