
Terroranslag på vejene i Tårnby 

Kommune. 

For 1½ år siden begyndte Dong at grave på 

samtlige villaveje i kommunen. Luftledninger 

til husene skulle graves ned, og der skulle 

opsættes nye lysmaster. I et halvt år måtte 

alle leve med de store gener gravearbejdet 

medførte. Desværre var styringen af 

projektet så ringe, at Dong flere steder måtte 

grave det samme sted flere gange, fordi man 

havde glemt at lægge alle de nye ledninger 

ned, som var nødvendige. Den efterfølgende 

renovering af fortove og kørebaner var 

adskillige steder mangelfuld, til fare for 

trafikanter og uden faglig stolthed. Så dette 

skulle også laves flere gange. Dags dato er 

Dong ikke færdig med at renovere skaderne, 

og arbejdet er gået helt i stå, da Dong fattes 

penge, hvilket jeg godt kan forstå, når 

arbejdet skal laves op til flere gange, og deres 

biler ofte stod og kørte i tomgang. Jeg tænker 

her også på CO2 udslippet. 

Nu kommer næste anslag på vores veje. 

Teleselskabet You See er begyndt at lægge 

kabler til kabel-tv uanset vi ønsker det eller 

ej. Atter skal vi gennem en sommer med 

konstant vejarbejde og farlige trafikale 

situationer p.g.a. store mængder 

arbejdskørsel på de små veje. Atter bliver 

fortove og veje gravet op, og atter bliver de 

efterladt dårligere end tidligere. Vores veje er 

snart så gennemhullede, at vi overhovedet 

ikke kan genkende de veje, som vi under 

trusler fra kommunen selv måtte 

totalrenovere for ca. 10 år siden. Den gang fik 

vi nye fliser, nye kantsten, nye drænrør og 

nyt asfalt, som kostede hver grundejer 

 35 000,- kr.  

Efterfølgende giver kommunen, sådan virker 

det da, alle og enhver tilladelse til at grave i 

vejene. 

Det gælder naturgas, Dong, You See samt 

lapninger efter kloak- og vandskader. Alle de 

huller og lapninger giver nedsivende vand og 

efterfølgende frostsprængninger om 

vinteren. 

Kan det virkelig passe, at vi som borgere står 

fuldstændig retsløse, når dette ”hærværk” 

bare tillades. Kan -  eller vil kommunen ikke 

sætte grænser for, hvem der skal grave og 

hvornår. Det havde da været lidt smart, hvis 

kabel-tv var kommet ned sammen med sidste 

års gravearbejde. 

Værst af alt kan man nu frygte, at de to 

selskaber skyder skylden på hinanden for, 

hvem der har lavet skaderne, og hvem der 

skal renovere efterfølgende. Det bliver som 

børn, der skyder skylden på hinanden, og 

hvem bliver taberne? Sikkerheden og 

grundejerne. 

Ikke alene er det hul i hovedet – det er også 

hul i vores veje. Men måske vil kommunen 

også istandsætte vores veje på lige fod med 

istandsættelsen af Finderupvej. 

Man skal selvfølgelig ikke bremse 

fremskridtet, men med den sidste opgravning 

virker det  som 100% profit, og det er i 

kommunal regi meget problematisk. 

Stop nu den organiserede ødelæggelse af 

vores veje. Eller er jeg den eneste med det 

synspunkt. 

Birger Stenalt 

 


