
Hej Carsten 
  
Tak for din mail. 
  
1. Renholdelse 
De overordnede veje bliver fejet ca. hver 14. dag - i sommerhalvåret. På de strækninger, hvor der er 
kantsten. Et eksempel er dele af Tingvej. 
Fordelingsvejene som f.eks. Sandvejen og Stærkendevej bliver fejet ca. 1 gang om måneden på strækninger 
med kantsten også i sommerhalvåret. 
Boligveje og veje med ringe trafik som f.eks. Kærvej fejes 2 gange om året. 1 gang i foråret og 1 gang i 
efteråret. 
  
2. Vedligeholdelse 
Jeg bestiller Materielgården til at lappe huller i asfalten på Kærvej. Hvis der er andre steder med større huller 
i asfalten, hører vi gerne herom. Eventuelt via kommunens hjemmeside via dette link 
http://www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=3907. 
  
Spørgsmål 3 og 4 er videresendt til min kollega Annelise Løvholm, som har vedligeholdelsen af skilte og 
byporte. Jeg regner med at du får svar fra hende direkte snarest muligt. 
  
Vi holder gerne møder med grundejerforeninger, men helst gerne hvis I kan aftale et fællesmøde med nogle 
af de øvrige grundejerforeninger i jeres området, som sikkert har ligende spørgsmål Park og Vej. Sådanne 
møder holder vi f.eks. med Svogerslev, Veddelev, Dåstrup og Jyllinge. Til de møder deltager Park og Vej 
med 1 leder, 1 landskabsarkitekt, 1 trafikmedarbejder og undertegnet. Hvis du kan samle 1-2 andre 
grundejerforeninger om forslaget i området, arrangerer jeg gerne et møde. 
  
Venlig hilsen 
 
Anita Udholm Madsen 
Vejingeniør 
Park og Vej 
  
Køgevej 80 
4000 Roskilde 
  
Dir. +4546313725 
Mobil  +4530841625 
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Fra: carsten vogel [mailto:carstenvogel@hotmail.com]  

Sendt: 16. april 2010 18:01 
Til: Anita Udholm Madsen 

Emne: gammel vindinge grundejerforening 

I forlængelse af vores samtale i sidste uge har bestyrelsen følgende spørgsmål: 
  
1     Hvordan er intervallerne på fejning af vejene i Vindinge, og hvordan er de prioriteret? 
  
2     Der er mange huller i vejene, der i mange år har været  "lap på lap". Flere steder bla. på 
Kærvej er der dybe huller. 
  



3     Flere af vores vejskilte er ikke ret synlige og nogle med en underlig betydning (måske et 
levn fra tiden der er gået forlængst). 
       Der er for eksempel en undertavle til indkørsel forbudt med følgende tekst: trækken på 
kørebanen med cykler tilladt. 
  
4     Byporten ved Østre Vindingevej er ødelagt og malingen i meget dårlig stand. 
  
Vi ser frem til et hurtigt retursvar og undertegnede kan evt. kontaktes på telefon 2121 5289, 
ligesom jeg gerne deltager i et møde i vores bydel (også på hverdage). 
  
Venlig hilsen 
  
Carsten Vogel 
formand 
Kærvej 1, Vindinge 

 


