Afsluttende Vejsyn –
Ejerlauget Ellebæk 3
SAG: Fjernvarme i Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24
– jord-, rør- og VVS-arbejder.
Bygherre:

Vestforsyning Erhverv A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro.

Entreprenør:

Mejdal Entreprenørforretning ApS, Nybodalen 12,
7500 Holstebro

F2:

2017-805

Axapta nr.:

F9020038 Varme

Mødetid:

Torsdag den 13. december 2018, kl. 14.30

Mødested:

Riisagervej 2

Mødedeltagere:
Navn:
Tommy Frandsen
Leif Møller
Morten Nielsen

Initialer:
TF
LM
MN

Allan Christensen

AC

Tilsendt:

Virksomhed:
Ejerlauget Ellebæk 3
Ejerlauget Ellebæk 3
Mejdal Entreprenørforretning ApS
Vestforsyning A/S

Tlf:
93 87 96 98
60 49 06 51
40 51 85 00
51 58 73 36

Mødedeltagerne samt EA, JKJ, og PN.

Mødet var arrangeret på foranledning af Vestforsyning, med henblik på at gennemgå vej og stiers tilstand efter den nu gennemførte renovering af fjernvarmeledninger i boligområdet.
Område:
Renoveringen har omfattet Oluf Rings Vej og Riisagervej 2-24.
Anlægsperiode:
Arbejdet blev udført fra april 2018 til december 2018.
Kommentarer:
Der var følgende kommentarer til det udførte arbejde:
 Generelt
o Der vil blive foretaget bassinaffræsning i de opgravede tracéer
(inklusiv et overlap ud i eksisterende slidlag) til etablering af slidlag i 2019. Slidlaget bliver etableret helt ind til belægningssten
på de steder hvor der er levnet en lille stribe af den gamle asfalt.
Asfalttypen er beskrevet i vedlagt mailkorrespondance sidst i referatet. (Bilag 1)
o MN gjorde opmærksom på at det kunne være en god idé at
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grundejerforeningen oplyste grundejerne om at de fra nu af og
indtil der bliver lagt slidlag på til sommer 2019, har en fin chance
til at få hævet den yderste del af indkørslen, hvis der gennem
årene er blevet en kant så der står vand i kanten mellem indkørslen og vejen. Belægningsstenene må gerne hæves en smule over nuværende asfalt, så kan der laves en pæn afslutning
når der bliver lagt slidlag.
o Græsarealer i de grønne områder vil blive retableret til foråret
når vejret tillader det.
 Riisagervej 2-12
o På hjørnet ved nr. 12 skal der rettes nogle belægningssten som
ikke er helt jævne.

o Der skal lidt mere sand i fugerne på belægningstenene langs asfalten.
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o Der er lige et par belægningssten der er under niveau ved tracéet for stikledningen til nr. 6.

o Der er en gammel brønd i det grønne areal bag nr. 8 som skal
fjernes.

 Oluf Rings Vej 1-15
o Ingen bemærkninger.
 Oluf Rings Vej 2-12
o Der skal lidt mere sand i fugerne på belægningstenene langs asfalten.
 Oluf Rings Vej 14-24
o Ingen bemærkninger.
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 Oluf Rings Vej 17-31
o Den lille stump sti fra Tvillingehøjestien og ind til stikvejen bliver
reetableret med slidlag i fuld bredde til sommer 2019.

 Riisagervej 14-24
o Den lille stump sti fra Tvillingehøjestien og ind til stikvejen bliver
reetableret med slidlag i fuld bredde til sommer 2019.

Ref. Allan Christensen, d. 14-12-2018
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