
Mangelliste 
 
1. Kantsten 
2 stk. kantsten og tilhørende chaussesten rettes op ud for rendestensbrønd ved nr. 27/56. 
Der skal skæres så lidt som muligt i asfalten. Kantstenene er ikke oprettet; men 
chaussesten er nu lagt om. Vi ønsker IKKE at få lagt de 2 kantsten om. (Dette punkt viser 
hvor svært det er at læse. Entreprenøren har oprettet 2 kantsten på hjørnet ved nr. 27 i 
stedet) 
 
2. Chaussesten 
Generelt er der mange chaussesten der ligger for højt i forhold til de omliggende kantsten 
og fliser. Disse skal alle bankes på plads således at de flugter med de tilstødende 
materialer. 
Der skal ligeledes fyldes op med grus hvor dette mangler. Det mangler f.eks.helt på 
hjørnet af stamvejen og nr. 28. Chaussesten ligger stadig meget højt rundt omkring. 
Problemet med manglende fyld ved nr. 28 er stadig ikke lavet. 

 
 
3. Fliser 
4 fliser kan evt. være knækkede udfor nr. 59. Brd. Hansen vender disse om og er der 
friske brud bliver de erstattet af entreprenør. l modsat fald betaler ejeren Jesper Seidler. 
Edmund og Seidler skal være til stede.  Fliser er skiftet. Det vides ikke for hvis regning. 
Udfor nr. 7 mener ejeren at der er gået et skår af et eksisterende hul i en flise. Det er der 
stadig!! 
Der er forsvundet et hjørne af en flise udfor nr. 48 ved brostensbåndet, flisen var i stykker i 
men hjørnet lå løst. Flise ikke skiftet 
 
4. Brosten 
2 ødelagte brosten udfor nr. 48 skal udskiftes (de er bare blevet vendt). OK 
 
5. Overkørsler 
Følgende overkørsler er kommet til at ligge under asfalten og skal rettes op. Nr. 5-7-39-44 
og 63. Generelt kan problemet afhjælpes ved at hæve 2 kantsten og tilrette de 
bagvedliggende chaussesten. Der skal skæres så lidt som muligt. 
Overkørslen ved nr. 63 er slet ikke rettet. 
For de fire overkørsler der er oprettet, gælder det at chaussestenene ligger løst, og der er 
ikke kommet for meget grus i. Ved nr. 39 og 44 mangler der tjærefyld i skæresporet. 
 
6. Brønde 
Flere brønddæksler ligger skævt, men bygherren accepterer at leve med dette, selvom det 
flere gange blev indskærpet at dette skulle undgås. 



Rendestensbrønd udfor nr. 59 ligger for højt og skal sænkes, der skal evt. også udfyldes 
en lunke ved brønden, men dette kan først afgøres når brønden er sænket. OK 
 
7. Asfalt 
Hvor fuge mellem asfalt og kantsten overstiger 5mm skal der efterfyldes og forsegles. 
Dette arbejde skulle Colas have udført samtidig med det øvrige asfaltarbejde. Så ville der 
ikke, som nu, være problemer med blad med mere i kantstenen. Colas skal derfor huske 
den store kost når de skal udbedre denne mangel. 
For høj asfaltkant afrundes ved nr. 23 og 63. Dette arbejde er overhovedet ikke lavet!! 
Asfaltkant rundes ved brostenstværbånd ved nr. 22 og 26. Dette arbejde er overhovedet 
ikke lavet!! 
Asfalten på vendepladsen ved nr. 52/47 er beskadiget af oliespild, så vidt vi kan se 
stammer det fra vejtromlen. Dette skal udbedres og evt skal vendepladsen omlægges. Her 
er der ikke foretaget noget, og asfalten er opløst, så den er lige til at pille fra hinanden. 
 
8. Rengøring 
Brønde eftergås for asfaltklatter (bl.a. nr. 18). 
Der fejes og gøres rent ved den lille vej ved nr. 23-25. OK 
Der gøres rent hvor skur og materialedepot har været, grus og jordbunke fjernes 
(spredes). Asfalt renses af indkørsel til nr. 26 og vendepladsen fejes. OK 
Asfaltklumper renses af indkørselsvejen. Der er stadig få asfalt klumper på vejen. 
Indkørsel til nr. 47 renses for asfalt. Dette arbejde er ikke lavet!! 
Nr. 43: Ca. 10 betonsten med asfaltpletter i indgangsparti og 2-3 i indkørsel vendes, og 
asfalt renses af kantsten og chaussesten.  OK 
Ved nr. 19 renses chaussesten og kantsten. OK 
På vejhjørnet ved nr. 54 afrenses kantsten og chaussesten. Hvis man har prøvet at rense 
dette er det ikke lykkes for godt. 
 
9. Ekstra arbejder 
5 brosten optages og lægges om ved indkørslen til nr. 48 (det er forlængelse af de 2 
brosten der skal udskiftes.) OK 
Chaussesten ved nr. 70 mellem brostenstværbånd og kantsten rettes op. Samme 
operation ved nr. 23/25. OK begge steder. 
Der skal sættes et felt med chaussesten i beton i indkørslen til nr. 72 således at 
terrænniveauet udlignes. Pris kr. 1700. OK 
De omlagte betonsten i indkørslen til nr. 47 lægges om igen sammen med yderligere 4 
rækker. l alt 9 rækker betonsten. OK 
 
10. Nyt 
Ud for nr. 63 er et brønddæksel blevet asfalteret over. Det fremgår tydeligt af 
nedenstående billede. 

 


