
   Kære Grundejere.                                                                                             

 
Håber I alle har haft en god sommer. 

 
Som måske var lidt for varm - vores grønne områder og især plænerne har i hvert fald lidt 
under den manglende vand. 
 
Som i alle bemærkede var bestyrelsen på rundgang i området i maj for at se hvorledes det 
så ud med at leve op til grundejernes forpligtelser. 
Vi konstaterede at rigtig mange af jer havde sørget fint for det. Nogle måtte lige have en 
venlig påmindelse om at få bragt tingene i orden. Dejligt at se at det så hurtigt blev udført 
derefter. 
 
Det betyder jo så ikke at man nu kan hvile på laurbærrene, og vente til vi kommer forbi 

engang igen . 
Ukrudt har altså ekstra liv - tørke eller ej. 
Så husk lige at check om fortovet er fri for sten, græsrabatten er klippet, rendestenen fri for 
sten og ukrudt og hækkene klippet. 
 
Renoveringen af vore veje er fortsat en hurdle, der ikke er lige sådan at overvinde. 
Som vi fremlagde på Generalforsamlingen havde vi udarbejdet en plan for at igangsætte 
noget af arbejdet. 
Her er vi efterfølgende rendt ind i en tvist med den Private Andelsboligforening på 
Elsdyrløkken omkring deres andel og betaling for at få udført arbejdet i forhold til 
fordelingstallet. 
Renoveringen bliver ligeledes fortsat dyrere og dyrere grundet asfalt prisernes 
himmelflugt. 
Oveni - som i jo alle har modtaget information om, har TDC planlagt en udrulning af 
fibernet på vor vænger. 
Vi er naturligvis i dialog med Odense Kommune, TDC og Munck Forsyningslinjer for at 
sikre at vi ikke påbegynder udrulning at nyt slidlag før de er færdige med deres arbejde. 
Det betyder at der formentlig ikke bliver lagt asfalt på nogen af vængerne før engang i 
foråret. 
Så planen for færdiggørelsen forskydes - endnu engang - desværre. 
 
Check ind på hjemmesiden for at følge med i hvad der sker i foreningen.   
 

Ha en fortsat dejlig sensommer  
 
HUSK at vi skal passe på hinanden og børnene, så vær OBS på at overholde 
færdselsreglerne - herunder 30 km/t. på alle vore veje. 
 
På vegne af bestyrelsen. 
 
Michael Jacobsen 
Formand. 

 


