I forlængelse af vores nyhedsbrev den 12.1 har bestyrelsen besluttet, at der skal ydes tilskud til din (eventuelle) udgift til
omlægning af din indkørsel, idet fortovet de fleste steder skal hæves fra 0 cm op til 9 cm.
I nyhedsbrevet skrev jeg følgende:
I det omfang, kantsten og dermed fortovet udføres højere end det nuværende, har generalforsamlingen i 2021
besluttet, at reguleringen af p-areal fra bagkant fortovsflise og ind på ejendommen sker ved din foranstaltning
og for din regning. Enten udfører du arbejdet selv (og der vil blive lagt en grusbunke på et nærmere angivet sted
til brug for dette arbejde) , eller du kan vælge at lave en aftale med brolæggeren om udførelse af arbejdet.
Brolæggeren oplyser følgende priser excl. moms: 750 kr/m2 for betonfliser, 1000 kr/m2 for granitbelægninger.
Vælger du at få firmaet til at udføre opgaven, mailer du til firmaets formand på opgaven. Hans navn er Ulrik, og
han kontaktes på uj@ppbro.dk. Derefter vil Ulrik kontakte dig med henblik på en aftale om arbejdets udførelse.
Faktura sendes til dig direkte fra P.P. Brolægning.
Tilskuddet gives ud fra følgende kriterier:

•
•
•
•
•
•
•

Der ydes et fast tilskud på 500 kr. pr. lbm overkørsel (måles som længden af de to rækker brosten langs
kantsten)
Der ydes ikke tilskud til eventuelle omlægninger af indgange fra fortov til ejendommen
Der ydes ikke tilskud til grundejere, som selv regulerer deres indkørsel
Egenbetalingen fastsættes til et minimumsbeløb på 3.000 kr.
Er udgiften til omlægningen mindre end 3.000 kr., betaler grundejeren den faktiske udgift.
Grundejer betaler den fulde udgift i forbindelse med omlægningen af overkørslen direkte til P.P. Brolægning.
Tilskuddet indsættes på grundejers bankkonto umiddelbart efter, at P.P. Brolægning har sendt faktura til
grundejer.

Jeg skal derfor i denne forbindelse bede dig sende din banks reg.nr. og kontonr. til kasserer@bpf.dk
Når det samlede fortovsarbejde er afsluttet og slutregning er sendt fra P.P. Brolægning til grundejerforeningen, vil
bestyrelsen indstille til den kommende generalforsamlings vedtagelse, at der ydes et tillæg til ovennævnte tilskud,
såfremt det kan holdes indenfor det samlede budget til fortovsrenoveringen, eller at et eventuelt overskud fordeles ligeligt
mellem de 55 medlemmer af foreningen, der har betalt vejbidrag.
Med alle mulige forbehold for eventuelle ekstraarbejder i forbindelse med fortovsrenoveringen m.m. forventer
bestyrelsen - efter udbetaling af ovennævnte tilskud til grundejer - et overskud til udbetaling efter generalforsamlingen på
i størrelsesordenen 70.000 kr.
Såfremt omfanget af ekstraarbejder bliver mindre end forudsat på nuværende tidspunkt, vil overskuddet blive en del
større.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Claus Thorsen
kasserer
Brønshøj Parcelforening.
61798182

