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Der er nu gået et år efter at vi fik asfalteret og Projektlederen Christina Palm fra Firma Munk var på Helnæs 
den 9-10-2019.  
  
Vi gik alle vængerne igennem for at se om alt var i orden. 
 
Tjørnevænget:   har var der kun en alvorlig ting og det var ud for T 16 og T 18 i bunden af vænget der hælder  

   vejen for meget til højre så vandet ikke kan løbe op til afløbet. Her er et par muligheder for  
   at reparere dette problem, Beboerne i de to huse kan opfylde hjørnet på bagsiden af       
   asfaltrullen og Munk fulder asfalt på så hjørnet bliver højere, så kan vandet løbe af.    
   Beboerne som har en kloak på grunden ud til vejen hvor vandet skal løbe i skal holde   
   kloakken fri for græs og andre ting som kan lukke afløbet. 

 
Syrenvænget:    her var der ingen særlige kommentar. 
 
Hasselvænget:   her var der ingen særlige kommentar. 
 
Brombærvænget:  ved indkørslen til Brombærvænget fra Poppelvænget er der i venstre side en fordybning  

        hvor vandet stadig samler sig, her vil der blive sprøjtet bitumen og strøet cement over  
        for at fylde fordybningen op. Afløbet i bunden var stoppet lidt til som vi må bede 
        beboerne om at holde rent. 

 
Poppelvænget:   Her var der kun kommentar til ristene som skal holdes rene, og sammen lægningerne fra  

    de tilførende vænger at samlingen ikke er optimale kosmetisk, men hvis det ikke bliver  
    bedre, så bliver de oversprøjtet med bitumen og fyldt op men cement for at få en bedre    
    udligning. 

 
Gammelhaven:   her er det Assenskommune som skal følge op på dette stykke arbejde, og det er også til  
                              dem som der skal klagestil,  hvis der er noget med kloakken eller vejbanen. 
 
Alle beboer som har et regnvandsafløb på eller ved deres grund er ansvarlig for at afløbet er rent og renset 
og at regnvandet kan løbe i. 
Det gælder såvel dem som er ved asfalten, men også dem som ligger skjult i græsse. 
 
Med venlig hilsen 
Bo Gyldenberg 
 


