Kære Lars Wilms
Havdrup d. 26. oktober 2006

Jeg har d.d. forgæves forsøgt at kontakte dig pr. telefon, men fået oplyst at du er på
konference, så derfor denne mail.
Jeg skriver til dig på vegne af Grundejerforeningen Bakkelund i Havdrup. Vi er i øjeblikket
ved at få færdiggjort vejene i området, og føler ikke at de ansvarlige på rådhuset lytter til
os. Vi er af den opfattelse, at vi ved at kommunikere kan komme langt her i livet, men vi
føler ikke at Teknisk Administration (vi har primært kommunikeret med Jørgen Atzen) og
kommunens rådgiver Ingeniørgruppen Skovbo, er interesseret i at lytte til de indvendinger
vi og vores rådgiver har til dette projekt.
Som beskrevet ovenfor, har vi som Grundejerforening desværre følt os nødsaget til at
kontakte et rådgivende ingeniørfirma da udførelsen og de tekniske løsninger, er af en
sådan kvalitet at vi ikke så nogen anden udvej. Vi har ikke følt det muligt at diskutere den
valgte løsning tilstrækkeligt med kommunen og dennes rådgiver.
Vi repræsenterer 39 parceller, hvor er stor del af os er tilflyttere til kommunen. Vi er i det
store hele meget tilfredse med den service vi får, men vi mener at håndteringen af denne
sag ligger langt under det niveau man med rette kan forvente af Solrød Kommune.
Vi står til at skulle overtage området når Solrød Kommune som bygherre er færdig med
anlægsarbejdet. Dette er med det nuværende kvalitetsniveau ikke noget vi ser frem til og
vi vil gerne på vegne af beboerne på Bakkelund invitere dig til en visuel gennemgang af
området, så du ved selvsyn kan se de valgte løsninger og kvaliteten af det udførte
arbejde.
Vi ser frem til at høre fra dig.
På grundejerforeningens vegne
Nicolaj Wensien
Bakkelund 6
Tlf. 31 17 70 18
PS: Det er påtænkt at der skal lægges slidlag på i næste uge, og vi kunne godt tænke os
at du kom ud og så på området før dette, så eventuelle rettelser kan fanges i opløbet.

