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Nyhedsbrev 
 
 Sommeren gik som sædvanligt hurtigt og med et typisk, dansk vejr. Lidt blandet, men dog 
tåleligt. Aktiviteter i området var været normale, og mon ikke alle har nydt områdets ro og fred. 
 I det følgende finder I en kortfattet redegørelse om forhold, som bestyrelsen arbejder med 
og/ell. som grundejerne skal være opmærksomme på. Meget af dette kan desuden læses på foreningens 
hjemmeside, som medlemmer opfordres til at bruge for at få et mere detaljeret kendskab til 
grundejerforeningen.  
 Som det fremgår af det udsendte referat fra generalforsamlingen, vil bestyrelsen til næste 
års samling udarbejde en nøjere redegørelse vedr. overgang til digital TV. Dette arbejde er gået i gang og 
forventes færdigt forud for maj måned 2013. Som det tegner sig lige p.t. vil redegørelsen dække de 
områder, som bestyrelsen skønner vil have medlemmernes interesse – og i henhold til bl.a. de på 
generalforsamlingen fremsatte bemærkninger. 
 Som sagt er ”asfalt-sagen” slut. Eller rettere – nu gør vi ikke mere ved den sag. Og dog! Der 
udestår en lapning af enkelte revner m.m., hvilket vil blive udført ved bestyrelsens foranstaltning. Vi håber 
da så mindeligt, at det kan nås i indeværende år. 
 Flere medlemmer har givet udtryk for, at de store lastbiler, der lejlighedsvis kommer i 
området, kører over græshjørnerne, selv om der er plads nok på vejen. Som I måske kan huske fra 
generalforsamlingen i 2011, blev samme problem drøftet – og der var røster imod at lægge større sten ud 
for at forhindre kørsel på græs og afbrækning af asfaltkanter. Bestyrelsen kan dog konstatere, at der såvel 
på kommunale som private veje er opsat restriktioner på hjørner for at undgå netop kørsel på græs m.m. 
Derfor vil der på et enkelt hjørne blive foretaget en ”forsøgsopstilling” af stolperestriktion, så vi kan se, om 
det er noget sådant, vi skal have i området. 
 Tidligere på året blev der udsendt mail med opfordring til at vedligeholde bevoksning ud 
mod stierne. Flere steder er træer, buske m.m. vokset langt ud og optager op til flere meter af de gode 
stier. Medlemmer bedes derfor om lige at finde deres skelpæle og sørge for at få klippet til – såvel hække 
som grene. Til hjælp kan anføres, at følgende krav er gældende: Hegn placeres 0,4 m fra skel og hegn 
klippes til skel. 
 Fællesarealet vil her i efteråret blive slået ved kommunens foranstaltning, så ”det åbne look” 
kan bevares. 
Om ca. fire måneder er det vinter, og husk, at der ikke vil blive ryddet på vejene. Bestyrelsen vil dog holde 
øje med situationen og i grelle situationer foranstalte rydning af de værste snemængder. Men 
grundlæggende ryddes der ikke. For dog at gøre det lidt lettere oppe ved vore postkasser, vil der blive 
opsat en kasse med grus, så fastboende og andre, der synes, at der er lovlig megen is ved postkasserne, kan 
strø grus ud. Det er dog lidt hjælp for ikke at ”skøjte” helt rundt! 
Og til sidst kan bestyrelsen kun opfordre til, at der fortsat udvises godt naboskab omkring højder på 
bevoksning, hække, nedskæring m.m. Mon ikke de fleste kan finde ud af dette i fordragelighed! Ikke alle 
steder forekommer der denne gode stemning, hvorfor der har været afsendt op til flere henstillinger om at 
få foretaget beskæringer. Vi håber, at det hjælper. 
Med håb om et sædvanligt godt efterår med gyldne farver og gode vinterlige ophold i husene. 
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