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Vedr.: Anmodning om, at kommunen jf. Lov om privat fællesvej § 58, stk. 1. optager Solvænget og Østerled som offentlige veje jf. § 23 i lov om offentlige veje.
Ved brev af 17. juni 2013 fremsendte jeg på vegne af Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget en anmodning om, at kommunen jf. Lov om privat fællesvej § 58,
stk. 1. optog de sidste vestlige stykker af Solvænget og Østerled som offentlige veje, subsidiært at kommunen afholdt udgifterne ved udbedringen af skader på de to ovenfor nævnte
veje. Endvidere var der en anmodning om, at kommunen foretog en trafikregulering af de
pågældende veje, som er hårdt belastet af smuttrafik mellem Strandvejen og Strandpromenaden.
Efter at have rykket for svar på dette brev den 14. august 2013 modtog jeg et brev fra
kommunen den 3. september 2013.
Jeg gjorde ved brev af 3. september 2013 kommunen opmærksom på, at kommunens brev
var mangelfuldt, idet kommunen kun havde svaret på en lille del af de spørgsmål, brevet af
17. juni 2013 havde indeholdt.
Kommunen er ikke vendt tilbage med svar på de spørgsmål, jeg stillede i brev af 17. juni
2013, rykkede for den 14. august 2013 og genfremsatte i brev af 3. september 2013.
Kommune har en erklæret sagsbehandlingstid på max 4 uger, til at svare på en borgerhenvendelse. Der er nu forløbet 22 uger siden min henvendelse, uden at jeg har modtaget svar
på spørgsmålene.
Da ejerlauget vurderer, at det er en meget presserende sag, som ikke længere kan afvente
kommunens tilbagemelding samt aktion, for at imødegå faren ved og vejnedslidningen forårsaget af den hurtige smuttrafik, skal jeg oplyse kommunen om, at ejerlauget af egen drift
har entreret med Viatrafik, med henblik på at få en professionel optælling af antallet af biler,

Aumento Advokatfirma er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer

som bruger Solvænget og Østerled som en smutvej til og fra henholdsvis Strandvejen og
Strandpromenaden.
Jeg skal for god ordens skyld oplyse kommunen om, at såfremt optællingen viser, at smuttrafikken på de veje belaster vejene i en grad, så kommunen har været forpligtet til at imødegå problemet ved smuttrafikken, da agter ejerlauget at gøre regres hos kommunen for
den udgift, som er afholdt til optællingen af den gennemkørende trafik.
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