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Til: Kommunalbestyrelsen – Tårnby kommune 

 

Fra: G/F Grønnehave 

v/ Helge Dybdahl 

Ingstrup Alle 23B 

2770 Kastrup 

 

Vedr.: Status for Præstefælledvej ønskes ændret fra privat fællesvej til kommunalvej 

 

Grundejerforeningen Grønnehave ansøger om, at status for det stykke af Præstefælledvej, som 

ligger fra Brønderslev Alle ned til Hjallerup Alle, ændres fra en privat fællesvej til en kommunal 

vej.   

 

I den nuværende situation står Grundejerforeningen Grønnehave for vedligeholdelse af denne del af 

Præstefælledvej, til trods for at det også er fordelingsvej til tilstødende grundejerforeninger. Det er 

derfor rimeligt, at en bredere kreds af borgere bidrager til vedligehold af vejen. Funktionen af den 

omtalte del af Præstefælledvej er sammenlignelig med de andre tofordelingsveje i området, 

Munkebjergvej og Brønderslev Alle, som begge er kommunale veje. 

 

Tårnby kommune har valgt at anlægge kommunale institutioner i området, uden anden økonomisk 

medvirken til at vedligeholde vejen end at være enkelt medlem af grundejerforeningen. Vi hilser 

tiltag som placering af institutioner, legepladser eller små private butikker i vores beboerområde 

velkomment, da det kan skabe liv i området. Den øgede trafik modsvarer dog ikke det enkelte 

medlemskab af grundejerforeningen, men tilsiger en kommunal status for hele Præstefælledvej. 

 

Vi finder det derfor rimeligt, at vejen bliver en kommunal vej, så udgifterne til vedligehold af vejen 

påhviler en bredere kreds af kommunens borgere. 
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Hvis kommunen på baggrund af disse principielle argumenter ikke finder det rimeligt, at det 

omtalte stykke af Præstefælledvej bør være en kommunal vej, mener vi, at kommunen subsidiært 

bør bekoste en ny asfaltering af vejen inden for de nærmeste år. 

 

Vi renoverede for 11 år siden alle vores veje og fortove med nye fliser, kantsten og asfalt. Siden 

renoveringen har kommunen inden for de seneste år ustedt gravetilladelser til to opgravninger 

umiddelbart efter hinanden i forbindelse med at først DONG nedgravede elkabler og fibernet og 

Dansk KabelTV sidenhen nedgravede TV-kabler. Reetableringen af veje og fortove efter dette 

arbejde blev udført meget mangelfuldt, og det har kostet os mange kræfter og ressourcer at få 

virksomhederne til at udbedre skaderne. Vi er godt klare over, at forsyningsvirksomheder 

nødvendigvis må grave i fortove og veje for at skabe den bedste forsyning, men reetableringerne 

halter. 

 

Præstefælledvej lider endvidere af en dårlig opgravning og mangelfuld reetablering efter 

nedlægning af naturgasrør i 1990érne, hvilket har medført en gradvis sænkning af vejen. 

 

Disse forhold og vejens status som fordelingsvej til et større område og kommunale institutioner i 

området indebærer, at vejen igen trænger til istandsættelse. I en tilsvarende situation på en af vore 

andre fordelingsveje – den kommunale vej Brønderslev Alle – valgte kommunen tidligere på året at 

lægge et nyt lag asfalt på.  

 

Grønnehave er en større grundejerforening med ca. 450 grundejere spredt på ca. 5 km vej i området 

mellem Englandsvej og Munkebjergvej. Yderligere oplysninger om g/f Grønnehave kan findes på vores 

hjemmeside – www.groennehave.dk. 

Vi imødeser et svar fra kommunalbestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helge Dybdahl 

Fdm. G/F Grønnehave 


