
NYT nr. 7 til alle grundejere på Leos Allé 

Renovering af Leos Allé 
 

Vi beboere på Leos Allé kan allerede fra midten af oktober se frem til påbegyndelsen af renovering 

af vejbane og fortove på Leos Allé.  

 

Grundejerforeningen har været inviteret til møde onsdag d. 30. september i teknisk forvaltning, 

hvor vi blev præsenteret for en renoveringsplan for vejen. Og vi må sige, at vi føler os vældig godt 

medinddraget, da en meget stor del af de ønsker og tanker, som foreningen har arbejdet med 

siden sin start, indgår i renoveringsprojektet.      

 

Foreningen har peget på trafikale, fartdæmpende og æstetiske sider af et sådan projekt, og vi var i 

den grad tilfredse ved at se vore tanker inddraget i planen for renoveringen.  

 

Vi ser fem forsætninger – som er det tekniske udtryk for et forskudt helleanlæg - fordelt langs 

vejen, med stor sandsynlighed beplantet med små træer a la Ribe Landevej. Der er bevaret 

hævede flader ved Ingridsvej og Dragonvej/Margrethevej og ved kurven ved Bargumsvej. Langs 

hele Leos Allé og ved helleanlæggene markeres et cykelspor i begge sider. Dette betyder en 2 

minus 1-vejbane til biltrafikken, hvilket vil give en stor hastighedsdæmpende effekt og minimere 

tung trafik. Desuden vil der blive opsat skilte med 40 km fartbegrænsning.  

 

Arbejdet med nye fortove vil starte i midten af oktober. Arbejdet med asfalt og forsætninger 

følger i foråret. Og i den forbindelse bliver der kigget på vejbelysningen ud fra en kommunal 

designplan. 

 

Infomøde for interesserede beboere 
 

Grundejerforeningen har booket  

Medborgerhusets cafélokale, onsdag d. 7. oktober 2015, kl. 19-ca. 20.30  
 

til et infomøde for interesserede. Ud fra det materiale, som vi er blevet præsenteret for i teknisk 

forvaltning, vil vi gerne give jer en mere udførlig beskrivelse af projektet og forsøge at besvare 

eventuelle spørgsmål.  

 

Klipning af hække og buske 
 

Når arbejdet med fortovene går i gang, vil det være vigtigt, at hækkene ”skubbes” tilbage og væk 

fra den inderste fortovskant. Hvis hækken er blevet lidt for tyk om maven, er det et godt tidspunkt 

at klippe den tilbage. Det gør man selv med mere finfølelse end entreprenørmaskinen. Det samme 

gælder for bevoksning ved lysmasterne, da lysmasterne står for udskiftning, mens soklerne 

genbruges. 

 

Venlig hilsen  

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Leos Allé 

Fritz Müller nr. 13, Sanne Gaarde, nr. 19, Henning Mortensen nr. 15, Kristina Larsen nr. 40, Orla Jensen, nr. 

41, Kirsten Christiansen nr. 33, Pia Sørensen nr. 34, Erik Hvidberg Jørgensen, nr. 70 

Bente Solgaard, nr. 55 (bente@solgaard.dk) formand 


