
Grundejerforeningen	  Kongsmark	  Park.	  	  
Der	  var	  den	  5.	  maj	  2015	  1	  års	  gennemgang	  af	  kloakprojektet,	  veje	  m.v.	  	  Efterfølgende	  har	  
Orbicon	  skrevet	  en	  mail	  til	  	  Grundejerforeningen	  Kongsmark	  Park	  om	  udbedring	  af	  fejl	  og	  
mangler	  således:	  
	  
Gulspurvevej:	  
Vejdræn	  er	  blevet	  spulet	  og	  fejl	  er	  blevet	  reetableret.	  Nyt	  dræn	  og	  drænbrønd	  er	  etableret	  ud	  
for	  nr.	  6	  og	  8.	  Stenfaskine	  er	  etableret	  i	  svinget	  for	  enden	  af	  vejen.	  Faskinen	  skal	  rettes	  af	  og	  
der	  lægges	  et	  lag	  0/16	  mm	  grus	  på	  toppen.	  Hoffmann	  udfører	  dette.	  Hoffmann	  gør	  
opmærksom	  på	  at	  der	  kan	  stå	  vand	  i	  drænbrøndene,	  	  da	  de	  gamle	  lerdræn	  ikke	  nødvendigvis	  
ligger	  med	  fald.	  Der	  foretages	  ikke	  yderligere	  vedr.	  drænene	  i	  Gulspurvevej,	  med	  mindre	  der	  
fortsat	  viser	  sig,	  at	  være	  fejl	  grundet	  Hoffmanns	  arbejde.	  
	  
Rødhalsevej:	  
Det	  er	  ikke	  påvist	  at	  der	  er	  gennemgang	  i	  drænet	  mod	  Sortspættevej	  og	  der	  er	  problemer	  med	  
vand	  i	  haven	  ved	  nr.	  7.	  
GF	  har	  mistanke	  om	  at	  drænet	  er	  overgravet	  og	  ønsker	  drænet	  spulet.	  Det	  blev	  aftalt	  at	  
drænene	  skal	  spules	  og	  såfremt	  der	  findes	  fejl,	  som	  skyldes	  overgravninger	  ved	  indførsel	  af	  
kloakstikledninger,	  udbedrer	  Hoffmann	  skaderne.	  Såfremt	  der	  findes	  fejl,	  som	  ikke	  er	  
relateret	  til	  Hoffmanns	  arbejde,	  afholder	  GF	  udgifterne	  til	  spulning	  af	  dræn,	  samt	  udbedring	  af	  
skader	  på	  dræn.	  
Ved	  nr.	  22:	  Der	  mangler	  grus	  på	  vejen	  indvendigt	  i	  svinget.	  Hoffmann	  opretter.	  
	  
Blåhalsevej:	  
Sætning	  i	  vejen	  fra	  nr.	  7	  og	  mod	  syd.	  Hoffmann	  opretter.	  
Vand	  i	  indkørsel	  ved	  nr.	  6:	  SK/Orbicon	  taler	  med	  	  grundejeren	  om	  mulig	  løsning.	  
Sætning	  ud	  for	  nr.	  5.	  Hoffmann	  opretter.	  
	  
Løvsangervej:	  
Vand	  i	  rabat	  ved	  nr.	  2.	  Hoffmann	  afretter	  med	  muld.	  
Rabat	  ved	  nr.	  3+5	  mangler	  muld.	  Hoffmann	  udlægger	  muld.	  
	  
Bysvalevej:	  
Sætning	  fra	  nr.	  6	  mod	  krydset	  ved	  Sanglærkevej.	  Hoffmann	  opretter.	  
	  
Sanglærkevej:	  
Rabat	  mellem	  Sortspættevej	  og	  Bysvalevej	  mangler	  muld.	  Hoffmann	  udlægger	  muld.	  
Ved	  nr.	  10:	  Indkørsel	  hæves	  med	  grus.	  Hoffmann	  udlægger	  grus.	  
	  
Sortspættevej:	  
Mangler	  reetablering	  efter	  reparation	  af	  dræn	  ved	  nr.	  34.	  SK	  reetablerer.	  
Lavning	  i	  vejen	  ved	  rabatten	  i	  krydset	  mod	  Gulspurvevej	  samler	  vand.	  Hoffmann	  opretter	  
lavning	  med	  grus.	  


