VEJLAMPER
Vejlamper - specifikt Albertslundlamperne - har været et emne for diskussion i flere år. Skulle
de udskiftes, eller kunne de gøres mere nutidige og energibesparende og derved leve op til EU
kravene. JSG gik på vegne af grundejerne ind i sagen, hvor formålet var sammen med
kommunen at få udarbejdet en kravspecifikation, der kunne bruges af grundejerne til
indhentning af tilbud på udskiftning af lamper. Der var en del debat mellem parterne om hvilke
lovkrav, der blev stillet til vejlamper i fremtiden.
Efterfølgende blev det dog muligt at udskifte til lyskilder i de fleste lamper, der kunne leve op
til EU kravene. Dermed skulle de kunne holde endnu en periode. Der var dog en mindre
gruppe veje, der fik meddelelse om, at deres lamper skulle udskiftes indenfor en kortere tid.
Med denne afklaring besluttede bestyrelsen derfor i maj 2017 at afslutte sagen om lamper.
Der var dog efterfølgende forespørgsler fra JSG til lampernes sikkerhedsforhold. Solrød
Kommune meddelte skriftligt, at sikkerhedsforholdene var i orden. Sagen blev derefter helt
afsluttet.

VEJSYN
Der er 21 veje i JSG-området, der har indgået aftale med JSG om vejvedligeholdelse.
En dag i en forårsweekend mødes medlemmer fra bestyrelsen med cykler, og så bliver der
cyklet rundt til de 21 veje, og det bliver besluttet, hvilke foranstaltninger der skal sættes i gang
i år. Der udarbejdes en statusrapport med angivelse af opgavernes karakter, og så bliver
opgaven bestilt hos entreprenøren. Vedligeholdelsen gennemføres herefter i løbet af sommer
og efterår.
I dette foreningsår blev vejsynet gennemført søndag d. 30.april. Den vejansvarlige udførte et
eftersyn igen d. 8.maj og tog også kontakt til vejlaug/grundejere. Der blev udarbejdet en
rapport med en status og en vurdering af vejen samt hvilke opgaver, der skulle gennemføres.
Entreprenøren kunne derefter gå i gang med den besluttede vejvedligeholdelse.
Det regnede desværre særdeles meget i sommeren 2017 – hvilket mange nok kan huske – og
der var meget vådt overalt. Derfor blev vedligeholdelsen en langstrakt affære. Vi håber ikke, at
det sker i denne sommer, men at solen vil få masser af plads og give vejvedligeholdelsen gode
vilkår.
Hidtil har der været to vejsyn om året – forår og efterår. Bestyrelsen har nu vurderet, at det er
tilstrækkeligt med ét grundigt eftersyn i foråret - inklusiv kontakt til vejlauget - hvor
vedligeholdelsesplanen aftales.

SPÆRRING AF SØTOFTEN
På forslag fra et bestyrelsesmedlem blev det undersøgt, om det var muligt at få en tilladelse til
at spærre Søtoften, så gennemkørsel kunne undgås. Det blev undersøgt hos Solrød Kommune,
der sendte forespørgslen videre til politiet. Politiet meddelte, at de ikke havde indsigelser mod
lukning af Søtoften ved Søndre Strandvejs krydset.
Det er vejene/vejlaugene, der selv skal ansøge om lukning. JSG kan – hvis der er behov herfor
– bistå med råd og vejledning.
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