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Ad Nedklassificering af Buskevej til privat fællesvej – J.-nr.: 20100510124
Med henvisning til kommunens skrivelse af 31.maj 2010 skal vi herved
fremkomme med følgende bemærkninger og spørgsmål til en nedklassificering
af Buskevej til privat fællesvej og de deraf følgende ekstra byrder og
omkostninger.
Af ovennævnte skrivelse fremgår, at lokalveje, der er adgangsvej til folkeskoler
bør være offentlige veje. Efter vor opfattelse bruges Buskevej i et væsentligt
omfang som adgangsvej og gennemfartsvej af forældre, der har børn i
Hummeltofteskolen med godt 700 børn og institutionen SFO Løvgårdsvej med
ca. 300 børn. En ikke uvæsentlig del af disse børn bliver dagligt kørt til og
hentet fra disse institutioner, og denne trafik er den mest omfattende og
belastende for vejen og derfor udsat for et særligt slid.
Dette kan meget tydeligt ses om morgenen, hvor der er trafikkaos på området
Buskevej/Løvgårdsvej. Der parkeres uden hensyn til beboerne i dette område
og for beboerne kan det til tider være vanskeligt eller umuligt at komme ud fra
parkering på grunden.
Det nye forslag til nedklassificering medfører, at Boelvej skal opklassificeres til
offentlig vej. Når dette er tilfældet, så forstår vi ikke, at Løvgårdsvej ikke skal
have samme status. Hvori ligger forskellen?
Løvgårdsvej har i mange år været privat fællesvej og vedligeholdelsen er betalt
af beboerne. Deltager SFOén i udgifterne til vedligeholdelse? Løvgårdsvej er
efter vor opfattelse adgangsvej til SFO Løvgårdsvej og SFOén har endvidere
adresse på Løvgårdsvej. Det skal også nævnes, at der på Løvgårdsvej ud for
SFOén er etableret et bump for nedsættelse af hastigheden. Dette bump
betragter vi som etableret fordi vejen anses som skolevej.
At Buskevej og Løvgårdsvej er skoleveje understøttes endvidere af kommunens
skolevejsredegørelse 2010 – 2013. Her er omtalt forhold omkring
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Løvgårdsvej/Sti til Hummeltofteskolen, Løvgårdsvej/Kaplevej, Løvgårdsvej
mellem Buskevej og Kaplevej og Løvgårdsvej mellem Buskevej og Grønnevej.
Kommunen har efter vor opfattelse selv betragtet disse veje som værende
skoleveje.
Kommunen rydder ikke sne på private fællesveje. Ikke desto mindre foretager
kommunen snerydning på Løvgårdsvej, hvilket yderligere understøtter at
kommunen betragter Løvgårdsvej som en skolevej.
Kommunen har ifølge det oplyste efter en konkret vurdering besluttet at
Buskevej og Løvgårdsvej fremover skal være privat fællesvej og dermed ikke
adgangsvej til folkeskoler. Vi skal i den forbindelse udbede os en nærmere
definition og redegørelse for, hvad der forstås ved adgangsvej til folkeskoler?
Det skal også bemærkes, at ingen af de nævnte institutioner er tildelt vejret til
Buskevej og Løvgårdsvej. Dermed har kommunen tilkendegivet, at Buskevej
og Løvgårdsvej fremover ikke skal tjene som færdselsareal for de nævnte
institutioner. Vi vil gerne høre nærmere om, hvorledes kommunen vil
forhindre den ovenfor omtalte ikke uvæsentlige færdsel. Skal det ske ved
indførelse af et forbud eller ved en afspærring? Eksempelvis skal Buskevej
afspærres ved Hummeltoftevej eller ved bumpet ved legepladsen.
Det forekommer os således ganske urimeligt, at Buskevej og Løvgårdsvej i
fremtiden skal være privat fællesveje, og at beboerne i vængerne til Buskevej
og på Løvgårdsvej skal belastes med de fremtidige vedligeholdelsesudgifter
m.v. vedrørende de to veje. Vi beder derfor kommunen om at undlade at
nedklassificere de to nævnte veje.
Vi ser frem til at modtage svar på vores spørgsmål.
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