
Grundejerforeningen Fruervej

Formandens beretning for året 2011/2012:

Veje:

Den milde vinter har ikke givet anledning til snerydning, og de i 2011 opkrævede 
midler til denne anvendelse er derfor ikke brugt. Tilsvarende er der få nye skader 
på vejene som følge af vinteren.
Hverken HNG eller Roskilde Kommune udførte sidste år reparationer på vejene.
Der er i marts 2012 meldt følgende arbejder til hhv HNG og Roskilde Kommune:

• Sætning ud for nr. 36

• Ud for nr. 12 og 14: Hul ved brønddæksel
• Hul i stamvej ved grenvej til nr. 6-16
• Huller ved indkørsel til grenvej nr. 17-27
• Hul ud for indkørsel nr. 49

Andre skader kan af beboerne anmeldes på Roskilde Kommunes webside. Vi har  
lagt et link hertil på www.fruervej.dk.

Det kan f.eks. dreje sig om følgende mangler og skader:

• belægningsskader - hul i asfalten på kørebaner og ujævne fliser på fortove,
• dæksler og riste, som er i stykker eller fungerer dårligt,
• når der er sket uheld, som kræver afspærring og trafikomlægning,
• ved store ledningsbrud,
• ved oliespild og anden forurening på vejarealer,
• når der er fejl på de store spildevandsledninger og brønde i vejene, så det giver  

gener for de tilsluttede ejendomme.
• skilte og andet af vejens udstyr, som er nedslidt eller ødelagt, eller om 

vejbelysning på stien til Svanen. Anden manglende vejbelysning kan 
indberettes til DONG; link hertil findes også på www.fruervej.dk 

Listen over gravetilladelser, som blev rekvireret sidste år fra Roskilde Kommune, 
har ikke været meget anvendelig, da alle arbejder før 2004 er slettet. Dels er de 
ældste arbejder indenfor 10 års garanti-fristen hermed ikke umiddelbart sporbare,  
dels er de yngste arbejder begrænsede af omfang.

M.h.t. udkørslen fra Fruervej mener bestyrelsen, at hækken på højre side er mindre  
generende efter, at der er lavet bump, som har reduceret bilernes hastighed på  
Ramsølillevej.
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http://www.fruervej.dk/


Stier: 

Roskilde Kommune har ved boldbanerne beskåret beplantning ved hegn og rettet  
hegnet. Oprydningen på Fruervejs side af hegnet kunne godt være gjort bedre,  
men et større problem er de stød og rødder som er i jorden langs hegnet.  
Plæneklipperen kan ikke komme igennem dette, og uden klipning gror området 
hurtigt til igen. En mulighed kan være at beskære tæt ved jorden med en 
buskrydder et par gange om året.

Nogen har fået den dårlige idé at hælde overskydende beton på den nordlige sti.  
Det skalder nu af, så der ligger betonstykker rundt omkring. Vi vil gerne vide, hvem 
der har  gjort det, så vedkommende kan blive bedt om at fjerne det igen

På stien fra Fruervejs område langs boldbane til Svanen / skolen er der sidste år  
blevet sat nye lamper op. Det var dejligt. Til gengæld kniber det med at få skolen til 
at forlænge lygtetændingstiden, og nogle af lamperne har desværre været udsat for  
hærværk.

Fællesgrund 

En række frugttræer vil blive plantet til efteråret i den østlige ende.

De eksisterende træer på grunden vil blive stående, da de ikke generer nogen.  
Tværtimod har de nærmeste beboere i nr. 35 givet udtryk for, at det vil være synd at  
fælde træerne.
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