
Refereat fra mødet 2015-09-03 med kommunen ang. 

ny belysning i Buerne 
 
Kommunen orienterede os om status og procedurerne, herunder opsøgende 

undersøgelser om de spørgsmål, som bl.a. du har foranlediget. 
  

Kommunen oplyser, at beslutningen om at udskifte lys og standere  endeligt er 

truffet af kommunalbestyrelsen, at der har været afholdt et udbud som 
opfylder gældende udbudsbetingelser, at ny leverandør til drift af anlæg og til 

udførelse af udskiftning af bestående anlæg er truffet gældende for hele 
kommunen og dermed ikke kun for vort område. 

  
Fra bestyrelsen side valgte vi at tage dette til efterretning og koncentrede os 

derfor mere om at drøfte, hvorledes arbejdet så konkret kan udføres med 
færrest mulige gener for områdets beboere og med størst mulig hensyntagen 

til eventuelle gener for den enkelte borger. Vi har herved forudsat, at 
kommunen som driftherre har sikret sig at alle formelle krav til støj, lysstyrke, 

blænding, udformning af lygtepæle mv. bliver overholdt. Vi har i bestyrelsen 
ikke faglige forudsætninger for at gøre os til overdommere i forhold til 

kommunens og leverandørernes tekniske indsigt. Det skal tilføjes, at 
bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med, at der bliver foretaget en samlet 

sanering af belysningen og at belysningen på en del af tværvejene og stierne 

tilsyneladende bliver væsentlig forbedret. 
  

Kommunen oplyste, at de snarest vender tilbage til dig med en beskrivelse af 
de undersøgelser, de har foretaget om de af dig rejste spørgsmål. 

  
Kommunen lovede at sende en fornyet meddelelse ud til alle grundejerne 

hurtigst muligt, hvor der desværre også skal rettes lidt på den meddelse, som 
de først udsendte. Det viser sig nemlig, at alle standerne skal udskiftes, at der 

skal graves langs skel, de steder hvor masterne flyttes ved stier og 
vendepladser, og at der enkelte steder skal ændres på forslaget til masternes 

placering. 
  

Da der er tale om et endog meget stort projekt, der omfatter hele kommunen, 
presser leverandørerne på for at komme igang med arbejdet – gerne allerede i 

næste uge.  

  
Vi drøftede spørgsmålet om at opsætte en prøvestander, men under hensyn til 

at den reelle beslutning er truffet og udsigterne til at hele projektet ændres er 
uendelige små, valgte vi at frafalde ønsket, men bad om at den kommende 

arbejdsplan for projektet måtte blive udsendt, så man ved selvsyn kan se, 
hvordan arbejdet skrider frem. 

  



Vi opfordrede kommunen til at sørge for at også kommunen selv får styr på de 
grønne arealer, deres hække og beplantninger. Desuden bad vi dem om at se 

om de når der alligevel skal graves hist og ehr kunne ske en genopretning af 
nogle af fliserne. Herudover var der en kort diskussion om mulighederne for at 

bortsakffe de ledninger, der bliver overflødige. 
  

Jeg forventer derfor at der kommer en fornyet meddelse til alle grundejere fra 
kommunen i næste uge. 

  

mvh 
Otto 

 


