Nyhedsbrev december 2020.
Legepladserne
Vores legepladser er en stor attraktion, og de er flittigt brugt. Pladserne har været her i mange år, og de er
betragtet som private legepladser.
Vi har en forsikring på skader, der kan skyldes fejl på legepladsudstyret, men en forudsætning for, at denne
forsikring er gyldig er, at pladserne skal inspiceres, at der skal føres logbog over deres tilstand, og at
eventuelle skader eller slid bliver udbedret. Derfor har forretningsføreren gennemgået og
gennemfotograferet alle pladser og etableret et log system.
Det er som bekendt legepladsrepræsentanterne som på vegne af grundejerne står for vedligeholdelsen af
pladserne, og bestyrelsen har afholdt et møde med repræsentanterne. Her har man gennemgået
forsikringsreglerne, og set på hvilke arbejder der skal udføres, for at pladserne er helt i orden. I de fleste
tilfælde er det mindre ting, som skyldes slidt, men der er også enkelte større opgaver, som f.eks. råd i en
trækonstruktion.
Legepladsrepræsentanterne vil nu vurdere, hvordan disse ting kan klares, og så vil bestyrelsen følge op på
det på et kommende møde. I løbet af de kommende måneder vil opgaverne blive løst, og i den forbindelse
skal der lyde en stor tak til legepladsrepræsentanterne og en opfordring til at alle, der kan, om at give en
hånd med i arbejdet med at vedligeholde pladserne. Du finder listen over legepladsrepræsentanterne her
Legepladsrepræsentanter
Nærboks
Der er nu opstillet Nærboks i Pinievangen ved legeplads Øst.
Når I henter pakker i Nærboks, så vi hensyn til dem, der bor i nærheden. Kom gerne til fods eller på cykel
(Nærboks handler også om at spare ressourcer og CO2). Hvis I kommer i bil, så parker gerne midt på
parkeringspladsen og gå hen til boksen, og lad ikke motoren gå i tomgang. Det er indtrykket, at det netop er
sådan brugerne har gjort ved boksen i Ligustervangen, og derfor har der ikke været andet end tilfredshed
med løsningen.

Udlejning af pælebor
Som noget nyt er der nu mulighed for at leje et pælebor og en pælespade gennem grundejerforeningen. Vi
bliver ofte spurgt om muligheden for at låne serviceafdelingen eget udstyr, men det udlåner vi ikke. I stedet
kan man nu leje udstyret. Det koster 50,- kr. for et døgn og 100,- kr. for en weekend. Se mere her Lån og leje
Grønt arbejde
I slutningen af november og begyndelsen af december har vi været i gang i Askevangen på hjørnet af
Rønneholtparkvej og hen langs vejen. Bedene er renset op, og mange fine buske og mindre træer er kommet
til deres ret.

Omlægning af sti i Cedervangen.
I passagen mellem Cedervangen 63 og 65 er arbejdet nu afsluttet, og den nye sti kan se på billedet herunder.
I C63 venter de på, at tømreren får tid til at opstille hegn, så den nuværende løsning med et byggehegn og
presenning er kun midlertidig. Der vil blive sået græs på jorden oven for muren.

Jul og Nytår
I år et det en rigtig ”arbejdsgiver jul”, men vi får gnavet noget overarbejde og nogle feriedage af og holder
lukket i både serviceafdelingen og på kontoret fra og med 21. december til 4. januar. Som altid kan der i
akutte tilfælde ringes til kontoret på 4817 1414 eller på vagttelefonen 2463 8928. Hvis det skulle blive en
hvid jul, sørger vi naturligvis også for snerydning efter de sædvanlige retningslinjer.
I begyndelsen af januar, vil der som altid blive mulighed for at aflevere sit juletræ til fælles afhentning fra
haveaffaldspladserne. Husk at tage juletræsfoden af, inden træet afleveres.
Bestyrelsen og medarbejderne vil gerne ønske alle medlemmer og deres familier

Glædelig Jul og Godt Nytår

