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Sætteskader 
I 2004 og igen i 2006 klagede Stengårdens Grundejerforening over sætteskader efter gravearbejder, 

dybe huller og fortovsfliser ude af niveau til fare for ældre, gangbesværede og svagtseende. Det 

drejer sig bl.a. om vejene Christoffers Allé, Marsk Stigs Allé og Møllemarken. 

Flere steder dannes der store søer efter nedbør, fordi sætteskaderne gør, at der ikke er fald imod 

kloakafløbene. Hvor mange år skal der gå før skaderne, der bliver værre år for år, udbedres? 

Svar: 
I perioden fra 2004-06 er der udført driftsarbejder i området, som skulle afhjælpe skaderne. 

I arbejdet er der taget hensyn til, at Dong energy i 2006 skulle foretage et omfattende vejarbejde i 

forbindelse med nedlægning af deres nye kabler. I forbindelse med denne kabellægning har 

Møllemarken fået ny fortovsbelægning i vestsiden. Og fortovsbelægningen på Christoffers Allé og 

Marsk Stigs Allé er også lagt om i den ene vejside. Her i foråret vil der komme nyt slidlag på 

kørebanerne på stikvejen til Christoffers Allé og på Christoffers Allé fra Huldbergs Allé til 90-

graders svinget ved S-banen. 

Afskaf private fællesveje 
Stengårdens Grundejerforening skal hermed fastslå, at vi finder det helt urimeligt med den 

forskelsbehandling af kommunens borgere, der finder sted. Hvorfor skal nogle borgere betale 

kommuneskat til den offentlige kommunale vej og så samtidig selv betale den offentligt 

tilgængelige private vej? 

Borgere der bor på private veje skal selv betale for snerydning og vedligeholdelse efter kommunens 

anvisninger, da den jo er vejmyndighed. Nu skal de sågar også selv til at betale for gadebelysning, 

serviceydelser som andre får gratis! Hvad bliver det næste? Borgere på private veje betaler samme 

% i ejendomsskat som borgere på kommunale veje, men får ingen gratis serviceydelser. 

Vil Gladsaxe Kommune stoppe med at forskelsbehandle kommunens borgere og dermed overtage 

de private veje? 

 

Svar: 
Det er historisk betinget, hvilke veje der er private fællesveje, og hvilke der er kommunale. 

Generelt er det sådan, at nye veje i forbindelse med nye udstykninger i dag udlægges som private 

fællesveje, således at der spares kommunale vejudgifter til driften. Der er ikke planer om at 

kommunen skal overtage alle private fællesveje. En kommunal overtagelse vil betyde øgede 

udgifter for Gladsaxe Kommune. 
 

  

 


