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TIL HUSEJEERNE I ÅBRINKEN 

Bilag til husstandsafstemning om ny overfladebelægning på Åbrinkens vejareal. 

Lyngby-Taarbæk kommune har meddelt bestyrelsen, at vi kan få betalt ny standardbelægning på Åbrinkens 

vejareal nu. Da beløbet er til brug i år, skal vi svare hurtigt, da arbejdet skal udføres inden det sene efterår. 

Derfor har bestyrelsen valgt at benytte muligheden for en husstandsafstemning. Vi ser frem til dit/jeres 

svar senest med udgangen af denne måned.  

Husk at stemmesedlen skal være underskrevet for at være gyldig. Undgå at klippe i den. 

Åbrinkens vejareal har status af privat fællesvej, hvilket normalt medfører, at Åbrinken selv skal afholde 

udgifter til vedligehold. Vi er dog medlem af en puljeordning til vejvedligehold, der administreres af 

kommunen. Det er baggrunden for, at Lyngby-Taarbæk kommune nu har kunnet tilbyde os en renovering af 

overfladebelægningen. 

Kort om opgaven: 

På generalforsamlingen i 2015 blev det aftalt, at bestyrelsen - der dengang havde fremsat 

beslutningsforslag om ny overfladebelægning i to udførelsesmetoder - i 2016 skulle genfremsætte 

tilsvarende forslag, idet omkostningerne ved forslagene fra 2015 blev anfægtet. Kommunen er nu kommet 

os i forkøbet med henvendelsen om den aktuelle mulighed. 

Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om ny belægning, som valg mellem flg. løsninger: 

1) Ny overfladebelægning magen til vor nuværende dog med tilføjelse af granulat i mindre størrelse 

2) En asfaltering med sort asfalt (medfører ekstraindbetaling for grundejerne) 

Til de ovennævnte forslag kan vi knytte flg. kommentarer: 

For begge forslag gælder det, at en del kantsten, brønde og riste skal rettes op, og dele af vejarealet skal 

klargøres til udlægning af ny overfladebelægning (OB). Disse opgaver er indeholdt i forslagene, som 

forklares herunder:  

1) Her er der tale om en belægning tilsvarende vor nuværende. Efter opretningsarbejder udlægges et 

asfalt-klæbelag, og heri tromles en ny belægning af granit ned. Dette vil ske ca. tre uger efter 

vejarealets klargøring til ny belægning (opretningen). Farven vil blive sort/blåsort. Efter nogen tid 

støvsuges vejarealet for overskydende granitstykker. Denne belægning/udførelse kan beses på 

Havretoften, Lyngtoften og Bygtoften i Brede tæt på Åbrinken (overfor Brede boldklubs boldbaner). 

Belægningerne er udført sidste år.  

 

Der er mulighed for at styrke overfladen ved at tilføje granulat i en lidt mindre størrelse - en såkaldt 

1 ½ OB granulat løsning. Denne løsning kan øge styrken i belægningen, og samtidigt give en mere 

glat overflade, men regn ikke ned den store forskel på dette punkt. Bestyrelsen anbefaler denne 

udførelse og har medtaget det i forslaget. Merprisen er beskeden, men skal afholdes af 

ejerforeningen.  Til orientering har Havretoften m.fl. i Brede kun fået udlagt standardbelægningen. 

 

2) Her foreslås det at ændre belægningens udseende og ”fysik” ved udlægning af sort asfalt. Efter 

opretningsarbejder og klargøring udlægges et sort asfaltlag ovenpå den eksisterende belægning. 

Herefter tromles belægningen. I Åbrinken kan man desværre ikke, som det ofte ses på det 

overordnede vejnet, ”skrælle” det gamle lag af først, hvorfor den færdige belægningshøjde i 

Åbrinken bliver et par centimeter højere end ved forslag 1). I sammenligning med ovennævnte 

belægningstype 1) vil den være mere glat. Det bemærkes, at opretningsarbejderne ved denne 

udførelse (forslag 2) vil være langt mere omfattende, idet alle brønde og riste skal have ændret 

fastgørelsen, ligesom der vil være behov for mere genopretning langs vejarealets kant pga. 

asfaltbelægningens højde. 
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Økonomien ved de to forslag er altså forskellig: 

1) Dette forslag udføres som standard-OB uden omkostninger for ejerforeningen. Lyngby -Taarbæk 

kommune afholder udgifterne. Da vi anbefaler løsningen med tilsætning af en mindre størrelse 

granulat, skal vi selv afholde merprisen. Merprisen udgør ca. 115.000,-. Dette beløb har vi ”i 

kassen”, så denne løsning vil ikke kræve ekstra bidrag fra medlemmerne.  

  

2) Dette forslag koster ca. 3,6 mio. kr. at gennemføre (jf. tilbud fra firma Pankas. Tilbuddet er fastholdt 

fra sidste år). Det beløb skal vi selv betale. Lyngby-Taarbæk kommune kan dog udbetale os samme 

beløb som en standard belægning koster, hvilket vil medføre, at forslag 2) vil koste ejerforeningen 

ca. 3,0 mio. kr. medregnet tilskuddet fra kommunen. Dette beløb har vi ikke i kassen, og derfor vil 

der blive behov for at dække de 3.0 mio. kr. via ekstraindbetalinger fra medlemmerne. 

De herover nævnte omkostninger er inklusive moms.  

Til ovennævnte bemærkes det, at uanset valg så dækker tilbuddene ikke opretning af overkørsler (ud for 

garagerne mellem fortovsfliser og vejbanen, - det er et privat areal) - den opretning skal man selv betale, 

hvis man ønsker overkørslen rettet op. Omkostningerne til opretning af en overkørsel skønnes til ca. 2.000,- 

kr. inkl. moms. 

Vælges forslag 2) - sort asfalt - vil behovet for opretning af overkørsler generelt være større, da 

asfaltbelægningen vil give et par centimeter højere beliggende overflade. 

Yderligere information: 

Under arbejdet vil der blive begrænsede gener, men der vil være få tidspunkter, hvor man måske ikke kan 

køre til sin adresse i bil og parkere. Parkering må foretages andre steder i eller uden for Åbrinken. 

Vejbumpene i Åbrinken er en sag for sig selv, og vil ikke blive ombygget, nedlagt eller flyttet i forbindelse 

med arbejdet. (Ved valg af ny asfaltbelægning, vil der dog udlægges ny asfalt). 

Entreprenøren får rådighed over vejen under arbejdet, og entreprenøren aftaler afhentning af renovation 

og haveaffald med de respektive ordninger. Der vil således blive hentet affald i udførelsesperioden 

formodentlig som normalt.  

Til sidst kort om afstemningen: 

Denne husstandsafstemning foretages i henhold til grundejerforeningens vedtægter § 9, stk. 5, hvoraf 

fremgår, at bestyrelsen kan forelægge spørgsmål ved skriftlig beboerafstemning i stedet for at gøre det på 

en generalforsamling. Sammesteds står, at "hvis bestyrelsen foretager beboerafstemning, skal 

medlemmerne modtage en beskrivelse af beslutningstemaet med tilhørende stemmeseddel. 

Medlemmerne skal indrømmes en frist på ikke under 14 dage til at aflevere stemmesedlen, og forslaget 

anses for vedtaget, hvis et flertal af de medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer for forslaget, og 

desuden mindst 50 % af medlemmerne deltager i afstemningen." 

Det betyder, at hvis mindst halvdelen af husene i Åbrinken stemmer på et af de to forslag, så gennemføres 

det, der får flest stemmer. 

Hvis mere end halvdelen af husene ikke stemmer (eller stemmer blankt), så falder begge forslag, og vi 

meddeler Lyngby-Taarbæk kommune, at vi ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet. Så husk at stemme! 

Såfremt du/I har spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes. 

Formanden har telefonnummeret 4035 4142. 
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Stemmeseddel 

 
Denne stemmeseddel er �l brug for brevafstemning i ejerforeningen vedrørende 
ny overfladebelægning på vejarealet i Åbrinken. Arbejdet udføres i indeværende 
år. Der fremsæ%es 2 forslag �l beslutning om udførelsen. Beskrivelse af 
forslagenes indhold omdeles i særskilt bilag, sam�digt med stemmesedlen. 

Stemmesedlen afleveres �l et medlem af bestyrelsen, senest d. 1. september 

Du kan aflevere stemmesedlen i nr. 38, nr. 69, nr. 74, nr. 153, og nr. 193. 

Forslag nr. 1           Dette forslag anbefales af bestyrelsen. 

Udførelse af ny overfladebelægning på hele vejarealet i samme udførelse som den 
eksisterende, inkl. nødvendige forberedelsesarbejder, herunder opretning af 
vejkanter og riste mv.  
Belægningen vil blive udført med mørke skærver. I det væsentlige betales 
renoveringen af Lyngby-Taarbæk kommune. Forslaget vil medføre en egenbetaling 
fra Ejerforeningen i Åbrinken på ca. 115.000,- kr, som vi allerede har i kassen. 
Forslaget medfører derfor ikke nogen ekstraindbetalinger.  
 

Som ejer af hus nr. _____ i Åbrinken, stemmer jeg/vi for dette forslag nr. 1:    
 

Forslag nr. 2           Fremsættes som en valgmulighed for glat sort asfalt.  

 

Udførelse af ny overfladebelægning på hele vejarealet i udførelse med glat sort 
asfalt, inkl. nødvendige forberedelsesarbejder, herunder opretning af vejkanter, 
brønde, riste mv.  Belægningen vil blive udført med udlægning af sort asfalt 
ovenpå den eksisterende belægning. Asfaltering vil medføre en egenbetaling fra 
Ejerforeningen i Åbrinken på ca. 3,0 mio. kr., medregnet et tilskud fra Lyngby 
Taarbæk kommune, svarende til kommunens omkostninger ved forslag nr. 1.  
Dette forslag medfører ekstraindbetalinger fra medlemmerne. 
 
Som ejer af hus nr. _____ i Åbrinken, stemmer jeg/vi for dette forslag nr. 2:    
 

 

 

Dato: _________ Hus nr. ________ Underskrift: ____________________________________ 


