
Kære Bestyrelse, 

Som nævnt forleden dag har Henriette og jeg været i gang med at indhente tilbud på snerydning 
for vores grundejerforening.  

Vi er imidlertid ikke helt i mål med arbejdet idet vi bør få undersøgt flg: 

-      At få flere af de omkringliggende grundejerforeninger med, idet 1) renovationsfirmaet derved 
ikke kan argumentere for udeblivelse pga manglende snerydning på omkringliggende veje og 2) vi 
vil kunne opnå en lavere pris fra snerydningsfirmaet, hvis de står for at skulle rydde flere 
vejmeter. 

(Det skal nævnes, at snerydningsfirmaet Snevagten A/S, selv har gjort opmærksom på, at de har 
samarbejde med Vanløse Grundejersammenslutning– er det mon en forening, som I allerede har 
kendskab til?) 

-      Vi har modtaget et forhandlingsoplæg fra Snevagten A/S, hvilket vil sige, at vi bør kunne 
forhandle en bedre pris hjem, eksempelvis ved indgåelse af en fastprisaftale. 

Med udgangspunkt i det mest attraktive tilbud, vi har modtaget foreslår Henriette og jeg, at 
afstemnings-punktet for den kommende generalforsamling i marts 2012 skal være bemyndigelse 
af Bestyrelsen/arbejdsgruppen til at indgå aftale om snerydning således at: 

1.    Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 550 kr pr husstand pr år, som vil omfatte 
snerydning og saltning eller 

2.    Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 300 kr pr husstand pr år, som vil omfatte kun 
snerydning 

Såfremt et af ovenstående punkter vedtages vil snerydning i vores grundejerforening da kunne 
igangsættes for sæsonen 2012/13. 

På den kommende generalforsamling vil Henriette og jeg meget gerne præsentere ovennævnte 
oplæg, herunder hvilke forudsætninger der benyttes i udregningen mv.  

Vi håber, at Bestyrelsen vil se velvilligt på det fremsendte forslag, og at vi med de foreslåede to 
afstemningspunkter kan skabe en relevant forhandlingsramme for det endelige arbejde angående 
snerydning i grundejerforeningen.  

Sig endelig til hvis der er spørgsmål, enten pr mail el telefon: Sif, 21365490 Henriette: 61362772 

Mvh Sif og Henriette 


