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Godkendelse af legeplads 

Bestyrelsen har nu besluttet hvilket firma, 

der fremover skal lave den årlige inspektion 

af vores legepladser. 

Denne inspektion er lovpligtig, da 

legepladserne er offentlige tilgængelige. 

Den er samtidig vores sikkerhed for, at 

legepladserne altid er i sikkerhedsmæssig 

forsvarlig stand.  

 

Færdiggørelse af skråstien 

Den er været færdig længe, og så alligevel 

ikke. 

Stien der fører fra området Snogekær 15 og 

ud på Duemosevej, blev etableret for længe 

siden, men er aldrig blevet gjort færdig. 

Entreprenøren har nu fået en frist på 30 

dage til at gøre den færdig, idet den 

mangler et lag lergrus, så den får samme 

belægning som de øvrige stier i området. 

Sker dette ikke, vil en anden udbyder blive 

sat på opgaven. 

 

Terrasse arbejdsgruppe 

Ifølge planen for Det Grønne Område, skal 

vi have et terrasse område med bord / 

bænke sæt på fællesarealerne. 

Er du interesseret i at sidde i denne 

arbejdsgruppe, kan du sende en mail på 

terrasseudvalg@gf-duemosen.dk 

Så vil vi udfærdige nogle konkrete forslag 

og priser, som kan komme til afstemning 

på næste generalforsamling i 2013. 

 

Vejfest  

Der er desværre ikke nogen, der har meldt 

sig som tovholder på en sommer/vejfest i 

vores grundejerforening i år. 

Vi må desværre nok erkende, at 

opbakningen til en sådan årlig tradition ikke 

er overvældende. 

Men skulle der fremover være nogle, der 

har lyst til at arrangere en vejfest, eller en 

anden form for socialt arrangement i 

grunderejerforeningen, så står bestyrelsen 

altid til rådighed, både med det praktiske 

og økonomiske. 

 

Arbejdsdag 

Den næste arbejdsdag i 

grundejerforeningen er planlagt til  

d. 7. oktober kl. 10-12. 

Hvis du har forslag til ting som vi skal tage 

fat på, så kan du sende en mail til 

arbejdsdag@gf-duemosen.dk 

Umiddelbart i forlængelse af arbejdsdagen 

d. 7. havde vi tænkt os, at afholde den 

længe ventede indvielse af legepladsen og 

alle de andre nye etableringer i øst. 

Mere information her i nyhedsbrevet og på 

hjemmesiden når vi kommer lidt tættere på 

dagen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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