
Orientering fra bestyrelsesmødet den 14/8 2013 

Vi afventer stadig Byrådets beslutning om overtagelse af Skolestien. 

Grundejerforeningen ønsker tilkendegivet, at Aarhus Vand A/S påtager sig forpligtelse til 

vedligeholdelse af det eksisterende (uhensigtsmæssigt) anlagte forsyningsnet med tilhørende 

stophaner. Dele af nettet med stophaner er undtagelsesvis placeret indenfor skel.  

Munck Forsyningsledninger A/S Aarhus, som er entreprenør for Energi, er d.d. gået i gang med 

nedgravning af fibernet på Skæring Havvej. Arbejdet forventes færdig om 3 uger. Gravearbejdet er 

påbegyndt inden høringen udsendt den 6/8 2013 er tilendebragt. Tage tager kontakt til Nrgi.  

Arne og Kurt har holdt møde med 3 leverandører af asfalt. Vi har indtil nu modtaget 2 tilbud. Arne 

rykker for det sidste. Vi har 7 etaper, og etape 1 sættes i gang her i efteråret. Hver etape vil koste ca. 

250.000 kr.  

Har lavet liste over vedligeholdelse af fliser og asfalthuller den 13/8. Fliseopretning afventer 

nedgravningen af fibernet.  

En beboer har oplyst, at der er fejl i linket til fejlmelding af vejbelysning. Bodil laver notits i bladet 

og på hjemmesiden med ny vejledning.   

Den 12/6 var inspektionsgruppen vedr. hækklipning m.v. på sin første runde. Det var ikke nogen 

god oplevelse da vi blev mødt af en meget vred beboer. Beboeren var også stærk utilfreds med 

indlæggene i Havposten maj 2013 om vedligeholdelsesstandarden i området. Tage vil lave et nyt 

oplæg til, hvordan vi skal formidle budskabet om hækklipning m.v. 

Kurt: Det kostede 37.000 kr. at få kantskåret langs fortovssiden samt raspet ukrudt på chaussestenen 

på de gennemgående fortovsstier i foråret. Ærgerligt at se, at ukrudtet allerede nu vælter frem og vi 

er lige vidt.  

Det blev for 10-15 år siden vedtaget på en generalforsamling, at grundejerforeningens grønne 

arealer skulle være sprøjtefri, men vi må se i øjnene at det er svært at efterleve. Det er i hvert fald 

dyrt.  Til generalforsamlingen 8/11 fremsender bestyrelsen forslag om at genoptage 

ukrudtsbekæmpelse under kontrolleret og professionel form og med størst mulig hensyntagen til 

miljøet. 

Der er sat nye net i håndboldmålene på legepladsen. 

Fejlmelding af defekt vejbelysning 

Fejlmelding kan ske til et af bestyrelsens medlemmer, eller du kan selv foretage fejlmeldingen ved 

at gå ind på hjemmesiden 

www.energimidt.dk 

Under selvbetjening vælg Kontakt os om el og energi. 

http://www.energimidt.dk/


Under nyttige links vælg Gadelys fejlmelding.  

Optagelse af sti som offentlig 

Den 16/9 2013 skrev Aarhus Kommune Trafik og Veje: - ” at Byrådet på mødet den 14. august 

2013 har vedtaget at optage den private fællessti fra Skæring Havvej til Skæring Hedevej som 

offentlig jf. høringsbrev af 22/10 2012. Kommunen varetager herefter al vedligeholdelse samt 

snerydning og glatførebekæmpelse af stien (stien vil indgå og prioriteres i kommunens 

snerydningsprogram). Stien ligger på grundejerforeningens ejendom, matr. nr. 3a Skæring By, Egå. 

Kommunen vil ved lejlighed sørge for, at stien udskilles på matrikelkortet (skel om stien). 

Beslutningen om optagelse af stien er truffet efter vejlovens § 97.”  

Udtrykket ”Offentlig fællessti” og udstykning ”skel om stien” betyder, som vi læser det, at 

kommunen nu overtager græsrabatter, flisefortov, cykelsti, vejtræer, snerydning, vejfejning, 

ukrudtsbekæmpelse, kloakker, kloakrensning, ansvarsforsikringspligt, stikvejen ved broen osv. 

Kommunen vil ved lejlighed sørge for, at stien udskilles på matrikelkortet. Men hvornår er ved 

lejlighed? 

Vi arbejder på at få ovennævnte præciseret skriftligt, så ejerforholdene omkring stien, som vi 

benævner skolestien, ikke efterlader nogen tvivl. Vores gartner, snerydningsmand og 

ansvarsforsikringsselskab skal orienteres. 

 


