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FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

NESA 2 NESA 3

I seneste nummer af Fæl-
lesNyt skrev vi, at vi kunne 
få lov at beholde de gamle 
elmaster. Det kan vi ikke al-
ligevel. NESA vil ikke have 
bøvl, hvis der senere sker no-
get, der relaterer til masterne, 
og da det jo er deres master, 
tager de dem desværre med 
sig.

Projekt nedgravning af mastbårne elledninger er langsomt ved at 
udvikle sig til en gyser, hvis den ikke har været det længe efterhån-
den.

25. marts var aftalen, at arbejdet skulle være færdigt. Så kom  der 
lidt frost, og der blev ikke arbejdet i hele februar og marts. Besty-
relsen havde et vintermøde med NESA, hvor de lovede at være 
færdige inden maj. 25. april havde vi endnu et møde og en have-
vandring, hvor vi besigtigede ”fremgangen” og følgeskaderne af 
arbejdet og hvor vi forlangte en frist for færdiggørelse.

De lovede at være færdige i uge 20, hvorefter Poul og jeg lagde to 
uger til for realiteternes skyld og endte på Grundlovsdag. Dette tror 
vi ikke mere på. NESA blæser på de aftaler, de selv laver, og det er 
ikke kun hos os, de sjofler - det er i alle foreningerne i området.

Det er et større problem, end man umiddelbart kan forestille sig, 
for NESA kan langt hen ad vejen gøre som det passer dem, da 
de har forsyningspligten, så man har bare at rette ind. Derudover 
har de udliciteret/outsourcet næsten alt det arbejde, der relaterer til 
selve strømmen.
Så en entreprenør graver lige huller, en anden entreprenør graver 
om hjørner, en tredie entreprenør sætter skabe op, en fjerde entre-
prenør lægger kabler i jorden, en femte entreprenør samler kab-
lerne i skabene, og alt dette er faktisk rigtigt ! 

Så da vi havde fasebrud på toiletbygningen sidste måned, stod 
NESA hos os som et lille søm.
Manden kravlede op i alle masterne på Toppen, men endte med at 
ringe til den entreprenør, der samler i skabene, for at få tegninger 
over tilslutningerne, så han kunne finde kilden til toiletbygningen. 
NESA ved altså ingenting, men lover mange ting.

Vi har bl.a. fået lovning på, at de vil sørge for at asfaltere vejene 
rigtigt, for vi påpegede, at der var sparet lidt for meget ved luknin-
gen af renderne. Enkelte steder ”manglede” de at asfaltere 30 cm. 
ind til hækkene, og andre steder ”kun” 10 cm., men det var meget 
tydeligt, hvor skillelinien mellem deres opgravning og den gamle 
bedjord lå.
Vi håber naturligvis, de holder deres løfte, men tror intet, før vi ser 
det. Om nødigt må vi købe advokatbistand.

Den fortsatte gyser....

VI BEKLAGER
Kassereren vil gerne beklage 
de udsendte fejlrykkere og 
forkerte regninger.

Det skyldes et systembrud, 
der var meget vanskeligt 
at retablere. Vi er opmærk-
somme på, at det har med-
ført unødig bekymring, men 
man kan roligt slå koldt vand 
i blodet. 

TOILETBYGNINGEN 
OG AFFALDSCON-
TAINER I BUNDEN
Ja, ikke er NESA kun lang-
somme - de har jo også direk-
te indflydelse på vores hver-
dag. For sålænge de ikke er 
færdige, sålænge kan hver-
ken HCS(containerfirmaet) 
eller slamsugerbilen komme 
ned til bunden. De har prø-
vet, men har meddelt, at de 
først kommer, når Nordbak-
ken igen er farbar. Derfor er 
toilettet og containeren luk-
ket.


