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Gennemgang af Klokkergården d. 23/3-2022 

Sorø Kommune og Grundejerforeningen Klokkergården 

 

Areal ved Kiss and Ride: Areal, hvor der er fældet træer:  

• Det blev diskuteret ved mødet, at der bør ryddes op og planeres. Cecilie kon-

takter driften. 

 

Tilføjet d. 6/5: Driften oplyser, at der er blevet ryddet, det de kunne, og at der er ble-

vet sået græs. 

 

 

Sti ned til skole ved Kiss & Ride  

• Gravet og lagt belægning i vinters, men halvfærdigt resultat med 2 orange 

pæle og afspærring. Cecilie undersøger gravetilladelse og kontakter byg-

ningsdrift for en bedre løsning i forhold til skiltning og (manglende) belægning 

 

 

C. J. Rodens Ager 

• Grundejerforening fortæller, at der stadig er problemer med vand på C.J. Rodens Ager nr. 12, og at 

vandet også løber ud på vejen ved Kiss and Ride ved Store Klokkerbanke, også efter der er blevet 

lavet udgravning ved Store Klokkerbanke. Den har dog haft godt effekt, men vand i den nordligste del 

af LAR-anlæg løber over mod nord og ud på vej. Kan der etableres en vold eller lignende? Brønd og 

udløb ved C.J. Rodens Ager bør måles. Cecilie kontakter rådgiver. 

 

Tilføjet d. 6/5: Efter gennemgang med rådgiver er det aftalt, at der etableres en mindre vold ved Kiss and Ride 

således at vandet ikke løber ud på vej. Vedr. C.J.Rodens Ager kontrollerer rådgiver udløb (han mener dog, de 

er som det skal være). Han vil skabe bedre afløb ved Store Klokkerbanke, så vandet hurtigere kan komme 

væk, og ikke stige op ved nr. 12. 

 

Billeder sendt fra grundejerforeningen af vejareal ved Kiss and Ride: 

 

Slynget rende for enden af Digesløjfen 

• Ifølge rådgiver er der blevet justeret på udløbet. Granitsten bliver fjernet, er aftalt med rådgiver. 

Opdateret den 6/5-22 
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Vedligeholdelsesplan 

• Udkast er udarbejdet, men vi afventer, at de sidste udbedringer på LAR-anlægget er lavet, før den kan 

gøres helt færdig. Cecilie vil indkalde til et møde/gennemgang, når LAR-anlæg og vedligeholdelses-

plan kan overdrages. 

   
 
Klokkestøberlodden og udkørselsforhold  

• Udfordring ved hække og udsyn. Cecilie undersøger hvilke krav der er stillet ved byggetilladelse / lo-

kalplan 

 

 
Genplantning af 1 vejtræ i helle ved Grubeløkken 

• Træet er bestilt, men har pga. leveringsproblemer ikke været muligt at få hjem endnu. Men det bliver 

plantet. 

 

 
Energidræbere ved kælkebakke 

• Betonplader bliver fjernet og erstattes med løse sten. Cecilie undersøger om, der findes et net/gitter, 

man kan sætte i rørene 

 

LAR rende ud mod mark ved Barnedysringen 
• Rådgiver har tidligere oplyst, at granitstenene er fjernet efter aftale med Janus, da ingen af grundene 

op til leder ud til grøften – derfor har den fået funktion som sti. Grundejerforening oplyser, at der dog 

er problemer, og at store mængder vand samler sig foran brønden. Cecilie beder rådgiver om at få 

genetableret granitsten. 

 

Desuden er karm ved brønd flækket, denne bliver udskiftet. 

 

 
Fællesareal op mod Munkehegnet 

Grundejerforening vil gerne have vild med vilje beplantning. Cecilie undersøger mulighederne og får sat i 

gang. 

Opdateret d. 6/5: Driften fræser og tilsår arealet i løbet af de kommende 1-2 uger. 

 

 

Brønde 

Grundejerforening fortæller, at brøndristene flere steder er blevet løse, så de har måtte få dem smedet fast. 

Vurdering er, at der kun er en garanti på 2 år, men Cecilie hører rådgiver ad, om det er et problem, de kender 

til. 

 

Herudover påpegede grundejerforening, at betonkant/karm på et par af brøndene er flækket. Cecilie har bedt 

rådgiver om at skifte disse. 

 

 

 

 


