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1. Vedrørende brevveksling af 21-10-06/ 16-11-06 / 18-11-06 omkring manglende sti belysning, Solbakken Hammel. 

 

Da Grundejerforeningen Solbakken p.t. ikke har fået svar på den sidste henvendelser til daværende Hammel kommune / 

Teknisk forvaltning og nuværende Favrskov Kommune / Trafik & Anlæg, vedrørende sti belysning, tillader vi os at 

genfremsende korrespondancen til Dem. 

 

2 .Vedrørende brevveksling  af 25-9-99 / 11-10-99 og 11-4-00 / 25-4-00 / 04-12-01 / 21-10-06 / 14-05-07 / 23-05-07  

    omkring vedligeholdelse af grønne områder og chausse stenkant mod offentlig vej, Solbakken Hammel. 

 

Grundejerforeningen Solbakken kan konstatere at der ikke er sket noget som helst vedrørende omkring vedligeholdelse 

af grønne områder og chausse stenkant mod offentlig vej siden Deres svar brev a 23-05-07 hvor de lovede snarest at 

løse problemerne. 

 

Hullerne i chausse stenkant ind mod stikvejen Solbakken 1-17 er nu så store at de udgør en reel fare for dæk & Fælge 

på biler og cykler. 

Vi har tilladt os at rådføre os hos FDM og lovgivningen er sådan indrettet at er niveau forskellen / hullerne dybere end 5 

cm og der sker skade på køretøjet eller personskade, kan man holde faveskov Kommune økonomisk ansvarlig for 

skaden.  

De er nu skriftligt informeret herom og billede dokumentation er vedlagt denne skrivelse.  

 

Derudover er ukrudtssituationen i chausse stenkant mod offentlig vej nu totalt ude af kontrol, man kan ikke længere se 

stenkanten overhovedet, billede dokumentation vedlagt. 

 

I sidste skrivelse a 14-05-07 havde en grundejer bemærket at der var ved at opstå et hul i asfalten udfor Solbakken 32, 

Reparationen af underliggende kloakrør og asfaltbelægning er nu lang om længe afsluttet men her ca. 2 mdr. senere er 

der stadig ikke ryddet op efter opgravningen – billede dokumentation vedlagt. 

 

Vi imødeser Deres svar på denne skrivelse snarest. 

 

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Flemming Aagaard 

Formand 

Grundejerforeningen Solbakken 


