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Forslag om ny asfaltering af Alfestien og Truntestien.  
 
Ved en faglig gennemgang den 12. maj 2022 af vejenes tilstand blev det påvist, at asfaltlaget nu 
er så nedslidt på de gennemgående veje, at et nyt slidlag er påkrævet. I 2015 blev vejene også 
fagligt gennemgået, og vurderingen var, at restlevetiden for slidlaget lå i intervallet 5-8 år. 

Vi har derfor indhentet tilbud fra Dansk Asfalt i Havnsø og modtaget følgende tilbud, incl. moms, 
for de to stamveje og strækningen på Stihøjvej fra Ordrupvej til Stihøjvej 2:  
Alfestien:164.568 kr.   Truntestien: 101.688 kr.   Stihøjvej: 235.800 kr.  
 
Dansk Asfalt oplyser, at levetiden for et nyt 4 cm. slidlag er 25-30 år afhængig af belastningen. 

Tilbuddet er kun 10-15% højere end laveste tilbud i 2015. 
Bestyrelsen indstiller at acceptere tilbuddet for Alfestien og Truntestien.  
 
Med et kontingent på 700 kr. fra 2023 forventer vi et driftsoverskud pr. år på ca. 10.000 kr., men  
sammen med foreningens formue pr. 1.1.2022 på 202.054 kr. er det ikke tilstrækkeligt til at 
kunne dække tilbuddet. Bestyrelsen beder derfor Generalforsamlingen om at godkende et af 
følgende 2 løsningsmodeller for at komme i mål med denne opgave: 

 

1. Tilbuddet fra Dansk Asfalt for Alfestien og Truntestien accepteres. 
En ekstraordinær indbetaling på 800 kr. opkræves i juni med betalingsfrist 
den 15. august 2022. Det øger formuen med 64.800 kr., hvorefter både 
Alfestien og Truntestien kan få lagt et nyt slidlag på i september 2022.  
 
eller subsidiært  
  

2. Tilbuddet fra Dansk Asfalt for Alfestien og Truntestien accepteres. 
Ved kontingentindbetalingen i både 2023 og 2024 opkræves 1.000 kr. 
(kontingent 700 kr. + ekstra bidrag 300 kr.). Dermed kan Alfestien få nyt 
slidlag i september 2022, mens Truntestien må vente til maj 2024, hvorfor 
der kan komme en prisstigning for denne del af opgaven. 

-------------  ----------- ------------ 

Kontroltilbud 

Der er som efterspurgt på generalforsamlingen indhentet et kontroltilbud den 6. juli 2022. 
Det er modtaget fra Colas, som var den lavest bydende leverandør i 2015. Med en tilbudspris på 
141.750 for Truntestien og 181.125 for Alfestien er Colas samlet 56.619 kr. eller 21,2 % dyrere 
end Dansk Asfalt for de 2 veje. 

Gravearbejde 
Odsherred Forsyning og Ordruplund Vandværk har skriftligt oplyst at de ikke har planlagt 
gravearbejde på Alfestien og Truntestien. 


