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Belysning i Vesterled i forb. m. NESA's kablelægning
Jeg har modtaget jeres brev af 18. april 2006, hvor I spørger til belysningen i Vesterled i
forbindelse med NESA’s kablelægning i området.
Som I har set på NESA’s hjemmeside, så har NESA planlagt at kabellægge samtlige luftledninger
der er en del af deres forsyningsnet. I Brøndby Kommune vil kabellægningen foregå i 2007, 2008
og 2009. I Vesterled vil kabellægningen foregå i 2007.
Brøndby Kommune har endnu ikke modtaget en nærmere detaljering af NESA’s tidsplan for
kabellægningen, men vi regner med, at vi modtager en tidsplan, når arbejderne er endeligt
planlagt. Vi formoder også, at NESA vil udsende en orientering til de berørte borgere, inden de
går i gang med arbejderne.
I har spurgt, om de eksisterende armaturer vil blive udskiftet i forbindelse med kabellægningen og
om grundejerforeningen i givet fald har indflydelse på valg af armaturer. Jeg kan oplyse, at vi
endnu ikke har aftalt med NESA om hvorvidt, at de eksisterende armaturer skal beholdes eller om
der skal sættes nye armaturer op. En opsætning af nye armaturer og evt. nye master en nemlig en
meget stor udgift for kommunen. Brøndby Kommune har ikke planer om at høre grundejerforeningen, inden en eventuel udskiftning af de eksisterende armaturer i forbindelse med
kabellægningen. Det skyldes, at vejene i Vesterled er offentlige veje, og at kommunen har et
ønske om ensartet belysning på kommunens veje.

Med venlig hilsen
Susanne Bislev
Vejingeniør

Rådhusets kontorer har åbent for ekspedition - mandag til torsdag kl. 10-14. torsdag tillige kl. 15.30-17.30, fredag kl. 10-12.
Telefonekspedition - mandag til onsdag kl. 8.30-14.30, torsdag kl. 8.30-17.30, fredag kl. 8.30-12.00

