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Havedagen 

Der vil som sædvanlig blive afholdt 

havedag den første søndag i september. 

D. 7. september kl. 10.00 – 12.00, kan alle 

beboere møde op ved legepladsen i øst 

(Svanholm legepladsen), og give en hånd 

med. 

Der vil være øl, vand og kage til de 

fremmødte. 

 

Nabohjælp/indbrud 

Der bliver stadig set mistænkelige 

mennesker med mistænkelig adfærd der 

går rundt i vores område.   

Senest er vi blevet gjort opmærksom på, at 

2 personer med østeuropæisk udseende har 

stået nede ved den ene legeplads med 2 

store tasker og holdt øje med husene ved 

den ene vendeplads. 

De stak af, da en beboer ville spørge til 

deres ærinde. 

Hold derfor et vågent øje og spørg gerne til 

folks ærinde, hvis du syntes der er noget 

som virker mistænkeligt. 

Du kan også altid ringe 114 og informere 

politiet om dine observationer. 

  

Asfalt rep. ved nr. 15 

Der blev i 2013 gravet en rende tværs over 

asfaltvejen i området ved nr. 15, for at 

lægge et nyt strømkabel ned. 

Bestyrelsen anbefalet dengang 

entreprenøren at kablet blev ”skudt” under 

vejen, hvilket ikke blev gjort, da han mente 

det var for besværligt. 

Resultatet er nu som vi havde 

forventet/frygtet, vejen er ikke blevet 

genetableret korrekt. 

Entreprenøren havde ellers meddelt 

kommunen at dette ville ske senest i 

foråret 2014. 

Bestyrelsen følger naturligvis sagen helt til 

dørs, så det ikke ender med at det er 

grundejerforeningen der skal bekoste en 

korrekt genetablering. 

 

Ukrudt på fortov og vej 

Selvom vi sprøjter vores fortove mod 

ukrudt på vores havedage, så er det ikke 

nok til at holde det nede. 

Bestyrelsen har besluttet at indhente tilbud 

på ukrudtbekæmpelse på grusstierne, 

fortove og på vejene. 

Belægningerne bliver ødelagt og stierne 

vokser stille og roligt sammen, hvis der 

ikke aktivt bliver bekæmpet ukrudt.    

 

Græs ved stamvejen 

Rabatten mellem fortov og vej har længe 

set trist ud langs stamvejen. 

Årsagen er at sidste vinters saltning af 

fortovet gik for hårdt ud over græsset. 

Vi har indstillet saltningen af fortovet indtil 

entreprenøren har fået noget mere 

skånsom udstyr, så saltet kun lander der 

hvor der er brug for det. 

- Bestyrelsen  


