
Kære Grundejere.

 
 

Efteråret har gjort sit indtog. 
 

• Med efterårets indtog betyder det blade og grene der falder fra træerne. Det betyder 
så også glatte og våde fortove. Husk at holde fortove og rendestene rene så vi 
undgår faldulykker og at vore rendestensbrønde ikke bliver fyldt.  

 

• Grundejerforeningen er også næsten nået i mål med den vedligeholdelse, der var 
planlagt. Der mangler nogle enkelte opgaver, som forventes at blive igangsat 
indenfor kort tid.  

 

• Bestyrelsen var sidst på rundgang i området i maj måned, hvor det var godt at se, 
at i som grundejere for manges vedkommende lever op til jeres forpligtelser. 

• Vi har således planlagt en efterårsrundgang i weekenden uge 43/44. Udover at se 
på veje, fortove, rabatter m.m., er turen også tænkt som en inspirationstur for at 
vurdere hvilke af de grønne områder der kan gøres endnu bedre. De efterfølgende 
indhentede planer og tilbud indarbejdes i budgettet og præsenteres på 
Generalforsamlingen i foråret. 

 

• I har alle i september fået et tilbud om at få Fibernet fra TDC lagt ind uden 
omkostninger. . Grundejerforeningen har som så ikke nogen holdning til om i burde 
have valgt det eller ej. Men alligevel påvirker udrulningen vort arbejde.  

• Som anført i sidste nyhedsbrev er vi stadig i løbende dialog med Odense Kommune 
og TDC. Vi kan således informere om at de formentlig først begynder gravearbejdet 
i januar ’23 og fremad. 

 

• Desuden har vi i dialogen med forsyningsselskaberne også kunnet notere, at der 
forestår opgravninger i nogle af vore vænger. Nærmere herom når vi kender de 
mere præcise igangsættelser. 

 

• Derfor kan vi således også informere om at udbedringen og renoveringen af vore 
vænger i form af nyt slidlag nu er sat på pause indtil vi har et helt klart overblik over 
de forestående opgravninger og udbedringer af forsyningsnettet. 

 



• I lyset af de fortsatte stigende asfaltpriser kan vi kun konstatere, at dette arbejde 
bliver endnu dyrere end tidligere meldt ud, og at planen igen skal evalueres. 

 
HUSK at kigge ind på hjemmesiden for at følge med i hvad der sker i foreningen.   
 

• Til sidst - HUSK fortsat at vi skal passe på hinanden og børnene, så vær OBS på at 
overholde færdselsreglerne - herunder 30 km/t. på alle vores veje. 

 
På vegne af bestyrelsen. 

 
Michael Jacobsen 

Formand. 


