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Kære Peter
på baggrund af vores møde fredag d. 22. maj samt telefonsamtale i dag med Nick, har vi besluttet
os, til at sige ja tak til at få lavet punkt 1. i jeres tilbud til os som indeholder faktisk fysisk
gennemgang - SKITSEPROJEKT.
Du nævnte på mødet at i anbefaler at der bruges Bitustabil som er et affaldsprodukt fra asfaltering. I
påpeger at det er meget billigt i forhold til andre produkter og at det fungerer godt. Da det dog ikke
er særlig permeabelt skal der en ansøgning ind til Hvidovre kommune, som i vil tage jer af i dette
skitseprojekt, for at sikre at vi har tilladelse til at bruge dette materiale, hvis vi beslutter os til det.
Samtidig vil vi dog gerne vide hvad det vil koste hvis man laver vejene med stabil grus.
Vi har i det hele taget en forventning om, at i får styr på alt vedrørende love og regler i forhold til at
renovere vores private veje.
Som du nævnte vil det være nødvendigt med en gennemgang af vejene herude også for at være
sikre på hvad og hvilke veje der skal laves. det er jeg sikker på at bestyrelsen vil deltage i, så jeg
regner med at i snarest tager initiativ til dette.
En del af aftalen er også, at såfremt vi efter generalforsamlingen gør brug af jeres tilbud om, at lave
udbudsmateriale, får 50 % rabat på skitseprojektet hvilket betyder at vi i stedet for at betale kr.
43.750,00 incl moms kun skal betale kr. 21.875,00.
Vi talte om, at det er vigtigt for os at projektet er færdigt så vi kan fremlægge det på vores
generalforsamling d. 19. august. (jeg sagde vist d. 22.august, hvilket var en fejl)
Det vil dog være af stor betydning hvis det skriftlige materiale kan være os i hænde senest d. 31. juli
da vi har en deadline i forhold til at sende materiale ud til medlemmerne.
hvis vi så efterfølgende inden generalforsamlingen kunne få en mundtlig gennemgang af projektet,
så det vil være lettere at fremlægge det. vil det være dejligt.
Når og hvis vi skal tale udbudsmateriale kun jeg tænke mig at vide hvad prisen er såfremt vi selv står
for licitationen, således at i bare færdiggør materialet.
Jeg har en forventning at vi taler sammen undervejs, da det nok vil være en god ide for os at
kontakte Den Danske Bank på et tidspunkt, når vi ved lidt mere om, hvad det kommer til at
koste, for at høre lidt om vores lånemuligheder.
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Når jeres skrivehoved er klar regner jeg med, at du som aftalt sender 2 eksemplarer af jeres
opmålinger i A 2 til mig i kan sende dem til min adresse i kolonihaven som er
Hanne Eriksen
Vesterskel 7
2650 Hvidovre
Vi glæder os meget og er spændte på vores samarbejde og jeg regner som sagt med at høre fra dig
snarest.
du kan få fat på mig på tlf. 30337906 eller Thomas på 263000567

Med venlig hilsen
Hanne Eriksen
Formand, Bestyrelsen Grundejerforeningen Præstemosen
Grundejerforeningen Præstemosen
www.gfpm.dk
www.facebook.com/groups/Praestemosen/
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