
0strup, den 26.4.2008

GRUNDVANDSPROBLEMER !!!!!

Pa vor nylig afholdte generalforsamling fremgik: ovenstaende ikke i bestyrelsens beretning, og f0rst
i debatten derefter oplyste formanden, at det ikke var et foreningsproblem, og det skulle 10ses af de
bewrte grundejere. Det mener vi ikke, da det er 25 - 50 grunde, der mere eller mindre er bewrt af
problemet, der heldigvis nu er aftagende, men vi ved ikke hvad sommeren, efteraret og vinteren viI
bringe af nedb0T. Undertegnede har haft kontakt med Roskilde kommune, henholdsvis
Fosyningsafdelingen og Natur- og Milj0 afdelingen, og de har vreret os behjrelpelige med rad og
vejledning, for nylig med nogle kort med h0jdekoter og forslag til10sning af problemet. Det
0konomiske i udf0relsen kan de ikke deltage i.

Vi har afvandingsmuligheder mod AvnS0 Rende videre til Vrerebro ~~samt via en gf0ft der 10ber
mod Hove a parallelt med Birkevang fra 0strupvej, men stopper midt pa marken . Problemet i
midten af omradet omkring Lrerkevang, Tj0mevang, Birkevang er mere kompliceret, idet de er
omgivet afh0jere liggende grunde og veje pa aIle sider, og derfor ikke har direkte afvandings-
muligheder.

AvnS0 Rende er blevet renset op her i foraret, men ikke sa grundigt som vi kunne have trenkt os,
men der ledes nu vand til renden fra de drren og render/gwfter der fmdes, men det er op til
grundejeme at rense op i disse helt ud til AvnS0 rende samt i denne, hvor grene, blade, jordklumper
og andet hindrer det frie afl0b. Det er afbetydning, at vandet fra de bagved og h0jere liggende
grunde kan komme videre. Man ma i 0Vrigt iflg. Loven om vand10b kapitel 2 § 6 ikke hindre
vandets frie 10b.
Der findes i dag flere drren under Kastanievang og Birkevang, som bewrte grundejere kan benytte
sig af og lede vandet hen til, sa snak med jeres naboer og hjrelp hinanden .

Mod Hove A ser det ud til, at man ikke kommer uden om en form for pumpestation eller lignende,
da der er store h0jdekoter, der skal passeres. Det er omradet omkring Egevang, Pilevang og
Hyldevang. Vi haber at grundejeme i dette omrade kontakter hinanden, reldre savel som unge, sa
ingen bliver ladt i stikken, for der er nogen, der pa nuvrerende tidspunkt slet ikke kan benytte deres
hus.

Da vi endnu ikke har modtaget referat fra generalforsamlingen, haber vi, at bestyrelsen i det
mindste viI bidrage med at sende denne skrivelse til medlemmeme sammen med referatet.

For en sikkerheds skyld opsrettes skrivelsen pa opslagstavleme.

Med venlig hilsen - ~ C~1eiiS~evang 1, tlf. 4676 9944
/IGrsWnpJensen, Tj0mevang2,46769163


