
  

Udarbejdet af bestyrelsen for grundejerforeningen, februar 2019 
 

 

Forslag til etablering af ny sti – fra Bakkegårds Allé 14/18 mod skolen 

Baggrund: På generalforsamlingen d. 14.3.2018 blev der forespurgt på muligheden for at få etableret sti fra bunden af 

vænge 1 (til højre) (Bakkegårds Allé 14 og 18) mod Rønningevej ved skolen, hvor der i forvejen er mange, der går. En 

”trædesti” er således opstået, og der er nu ønske fra beboere primært på dette vænge om at få det etableret som 

permanent sti.  

Beskrivelse: Bestyrelsen har arbejdet videre med projektet, herunder fået accept fra kommunen og de tilstødende 

grunde. Det er kommunens grund, men hvis grundejerforeningen står for alle omkostninger er kommunen positive 

overfor projektet. Der vil være tale om sti nogenlunde svarende til den ”trampesti”, der ses på nedenstående luftfoto, 
dvs. fra bunden (midt i vendepladsen) af vænge 1 (mellem nr. 14 og 18) til chikanerne ved skolen på Rønningevej. 

Efter drøftelse med kommunen foreslås etablering af underlag som de øvrige stier omkring Bakkegårds Allé, dvs at vi 

må lave en gangsti med en bund lig stien mellem Søhuset og Bakkegårds Allé med stabilgrus. Ifølge kommunen skal 

dette godkendes, og må ikke genere græsslåningen. Etableringsomkostninger anslås til ca. 20.000 kr.  

Hvis stien indikerer, at der kan cykles, skal der sandsynligvis laves en eller anden form for bom/chikane, så cyklerne 

skal stå af ligesom den asfalterede sti til skolen, hvilket ikke er en del af nedenstående pris-overslag. 

Der vil være behov for at tegne en årlig ansvarsforsikring, da det er den, der anlægger stien, der har ansvaret. Denne 

skønnes at koste ca. 1500 kr. årligt ifølge Topsikring.  

Bestyrelsen anbefaler, at trafiksikkerhed specielt i forhold til udmunding ved chikanerne på Rønningevej drøftes på 

generalforsamlingen.  

         

Ø 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: Budget for etablering af stien fremgår af nedenstående, ligesom der vil være årlig forsikringspræmie: 

     

 

 

*Der graves ca. 20 cm af jorden og fyldes op med stampet stabilgrus.  

Forventede omkostninger (dels etablering, dels årlige) 

Etablering*                    Ca. 20.000 kr. 

Årlig forsikring                   ca.    1.500 kr. 

http://www.bakkegaards-alle.dk/

