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Orientringsbrev marts 2019 

Vejlauget for Egegårdsområdet 
Grundejerforeningen Egegaardens Haveby har sammen med 
grundejerforeningerne Læsøvej og Egegården dannet et vejlaug, som 
fremadrettet skal lave aftaler med entreprenører om tre serviceopgaver, 
således at vore pligter som grundejere bliver opfyldt: 

1. Snerydning og glatførebekæmpelse på kørebanen 
2. Renholdelse af rendestene 
3. Oprensning af rendestensbrønde 

 

Baggrunden er, at Lyngby Taarbæk Kommune, som tidligere stod for 
udførelsen af opgaverne, opsagde de serviceaftaler, som vi hver især årligt 
har betalt 743 kr. for. 
 

Vedtægter og kontrakter 
Vejlaugets vedtægter kan ses på hjemmesiden. Som det fremgår styres 
opgavevaretagelsen af en bestyrelse på tre medlemmer, som er udpeget af 
de tre grundejerforeninger. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges sammen 
med suppleanterne for et år ad gangen.  
 

Der er lavet kontrakter med entreprenører om hver af de tre 
serviceopgaver.  
 

Betaling 
Kontraksummen for vintertjeneste lyder på 66.577,50 kr. Der er i alt 209 
betalende ejendomme.  
Lyngby Taarbæk Kommune er trådt ind i vejlauget uden bestyrelsespost 
for så vidt angår vintertjeneste. De står for 7 % af udgiften (det grønne 
område ved Egegårdsvej og vejstrækningerne op mod Troldehøj). Det 
betyder, at vi i Egegaardens Haveby for 2019 betaler 300 kr. per ejendom. 
De to mindre opgaver, hvor Lyngby Taarbæk Kommune ikker er med, bliver 
for 2019 udført for 100 kr per ejendom.  
 

Fremadrettet vil vi opkræve beløbet til disse serviceaftaler sammen med 
kontingentet til grundejerforeningen. Dermed bliver orientering om og 
budget/regnskab for vejlauget en del af vores årlige generalforsamling. Vi 
udnytter altså vores etablerede fællesskaber uden yderligere bureaukrati. 
Det er jo fint, så længe alle solidarisk er med til at løfte denne fælles 
opgave med besparelser for alle. 

 

Med venlig hilsen 
Grundejerforeningens bestyrelse 
 
Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

 
Jørgen Sterner, Islandsvej 14A 
Lars Christensen, Sjællandsvej 24 
Elo Skovbon, Sjællandsvej 18 
Jørgen R. Holm, Islandsvej 8B 
Johanna Sterner, Fynsvej 4 

 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 

 
2048 0843 
2145 8710 
2267 7072 
2045 0417 
2092 3768 


