
Til Peter Bøgh 

I referatet fra Generalforsamlingen 26 -6- 2020 kan man få det indtryk, at Svanevej 80 har købt sig 

til en ny anlæggelse af trappen fra Svanevej 80 og 82 ned over skråningen. 

Som formand for Grundejerforeningen i den periode hvor trappen blev flyttet, 

er det mig magtpåliggende, at fremstille sagsforløbet på anlæggelsen af den nye trappe på en 

sådan måde, at mistanken om urent trav endegyldigt bliver manet til jorden. 

 ”Jeg sagde på Generalforsamlingen 26-6- 2020”: ”Forholdene som var på trappen i 2011 var så 

dårlige at fodgængere ikke kunne bevæge sig sikkert på trappen. 

 

 Hermed orientering om forløbet: 

For, at undgå den stejle og dårlige trappe var det derfor tit nødvendig for gående, at gå over 

grundene på Svanevej 80 og 82. Det kunne vi ikke byde grundejerne 

På bestyrelses møde 17 juli 2011 behandlede vi problemet og beså trappen som var meget dårlig 

med store trærødder. 

Af  bestyrelsesreferatet fremgår, at jeg skulle undersøge hvordan vi kunne forbedre trappen. 

Det blev vedtaget, at flytte trappen lidt mod nord og lade den gå skrot ned over skråningen. 

Tidligere formand Frands Stubkjær og jeg udførte en del af arbejdet sammen med en times hjælp 

af en minigraver. 

Grundejere på Svanevej 80 havde ikke mulighed for, at bidrage med det manuelle arbejde, men 

var glad for resultatet og med flytningen af trappen hvorfor grundejerne på Svanevej 80 tilbød, at 

betale udgiften til minigravemaskinen og det tog vi imod. 

Den 3. sep. 2011, holdt vi bestyrelses møde hvor der var tilfredshed med den nye trappe som var 

meget mere brugervenlig. 

Den 18 maj 2012 afholdtes generalforsamling hvor jeg redegjorde for den nye trappe, der var 

efterfølgende ingen kommentarer til den nye trappe og formandsberetningen blev vedtaget 

enstemmig. 

Da foreningens hjemmeside ikke bliver brugt, må det være rimeligt, at brevet bliver sendt ud til 

grundejerne som ”TILFØJELSE TIL REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 26 – 6 – 2020 

 

Niels Jensen 
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