Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Vejdrift
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Beder, 26 maj 2020
MAaJ/jt

E-mail:
harmonisering@mtm.aarhus.dk

Vedr.: Sag nr. 20/027242-1 Skeltoften og sag nr. 20/030727-2 Svendgårdsvej, Beder.
Grundejerforeningen Beder Øst Ejerlavs bestyrelse har med interesse læst de af firmaet Sweco
udarbejdede to tilstandsrapporter for Skeltoften og Svendgårdsvej.
Vi er i bund og grund uenige i rapporternes konklusioner angående vejenes tilstand. Umiddelbart
ligner det et bestillingsarbejde og ikke en grundig gennemgang, visende vejenes rette tilstand.
Vi har gennemgået vejen minutiøst og har fyldige kommentarer til jeres rapport – og helt andre
konklusioner. Konklusioner, som påviser store mangler og skader på både kørebaner, kantsten og
fortove, er medsendt i vedhæftede filer. Desuden kan vi oplyse, at græsrabatterne langs vejene er i
en ringe forfatning og har været det gennem mange år på grund af mangelfuld kommunal
vedligeholdelse.
Flere veje i Beder, både dem der forbliver kommunale og dem der påtænkes privatiseret eller som
det så smukt hedder ”harmoniseret”, er blevet gennemgribende renoveret med nye fortovsfliser og
kantsten, hvorimod vores veje har fået hvad der i bedste fald kan kaldes en hurtig ”make-up”
Det hedder sig, at veje, der har trafikale fællestræk, påtænkes omklassificeret til private
fællesvejene. Vi kan derfor ikke finde logikken i og forskellen på Skeltoften og Svendgårdsvej
sammenholdt med Engdalgårdsvej, som ikke skal omklassificeres, da sidstnævnte vej tilsvarende
Skeltoften og Svendgårdsvej er en lukket vej uden gennemkørselsmuligheder.
Vi kan ikke acceptere, at vore grundejere skal stilles ringere end andre borgere i Beder.
Vi forventer, at der foretages en ny gennemgang af vore veje og en udbedring af de forhold, som er
nævnt i vore to konklusioner samtidig med, at vi kraftigt protesterer mod Aarhus Kommunes
påtænkte omklassificering af en række veje til private fællesveje, som i vor optik udelukkende
handler om at pålægge en stor gruppe af kommunens borgere en ekstra skjult skat på de i forvejen
hård belastede boligejere.
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