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Tiden går hurtigt, og foråret nærmer sig. Det er derfor tid til information fra Grundejerforeningen.

Generalforsamling
Sæt kryds i kalenderen 25. april kl. 19:00. Vi håber at kunne være i Nørremarksskolens festsal. Om
det lykkes vil fremgå af indkaldelsen, som kommer senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts, for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen (afleveres hos formanden Finn Lindgaard, Grundet Bygade 50). Forslag bør
formuleres således, at det er egnet til at blive sat til afstemning. Indebærer forslaget udgifter for
foreningen, skal disse være dokumenteret ved tilbud eller prislister.

Fælles oprydningsdag
Lørdag den 14. april kl. 13:00 til 15:00 holder vi fælles oprydningsdag. Det er afgørende for dagens
succes, at rigtig mange møder op – sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu! I år holder vi
arrangementet i samarbejde med ”GRØNT forum”, der koordinerer og støtter forårsrengøring rundt
omkring i Ny Vejle. Se vedlagte brev for yderligere information om dette spændende initiativ!
Vi mødes ved petanquebanen på hjørnet af Grundet Bygade og Askestræde, og giver skovkanten og
de grønne områder den årlige forskønnelse. Vi modtager gerne forslag til ekstra opgaver, der kan
løftes. Forslag afleveres til Claus Ildstein, Grundet Bygade 40.

Fællesarealer
Bestyrelsen har fået et par spørgsmål om vedligeholdelse af de dele af fællesarealerne, der ligger
meget tæt på vores grunde – det være sig ud mod stræder og bygaden, samt ud mod græsarealerne
bag husene. Sagt i én sætning handler det om, at vi gerne må sætte vores præg på de nærmeste
omgivelser, så længe vi bibeholder et pænt, velholdt og sammenhængende område, som vi alle kan
nyde og færdes i.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at præcisere nogle generelle retningslinier:
✔

Eventuel husnær beplantning ud mod gaden er den enkelte grundejers ansvar. En sådan
beplantning skal vedligeholdes af grundejeren, og græsslåning må ikke besværliggøres.

✔

Vedligeholdelse af skråninger fra grunde ned til græsarealerne bag husene er den enkelte
grundejers ansvar. Dette inkluderer græsslåning.

✔

Grundejere opfordres til at rense fortovskanter og kantsten mod veje for græs/ukrudt ud for
egen grund.

✔

Bruges en del af fællesarealet i kortere tid til at have ting liggende, så sørg for at rydde
grundigt op bagefter, og slå græsset, hvis det trænger.

I alle tilfælde må den almene anvendelse ikke generes – det skal med andre ord være muligt for os
alle at færdes i områderne.
Vi har nogle gode arealer på Lille Grundet; det er vores alle sammens ansvar, at vi får det bedste ud
af dem.

NYHED: se også www.lillegrundet.dk!
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Legepladser
Vedligeholdelse af legepladser er påbegyndt, men blev ikke færdiggjort inden efterårssæsonen satte
ind. Der udestår afrensning og træbeskyttelse af redskaberne, samt enkelte reparationsarbejder.
Det har vist sig uforbeholdent dyrt at nedlægge en legeplads, set i forhold til de omkostninger, det
har at vedligeholde pladserne. Dette skyldes primært tilkørselsforholdene og at efterfølgende
græsareal skal etableres korrekt og professionelt.
Set i det lys arbejdes der p.t. med at føre begge de eksisterende legepladser op til ordentlig standard
og efterfølgende gennemføre en årlig inspektion med henblik på rettidig vedligeholdelse fremover.

Cykelstier
Bestyrelsen har forespurgt Vejle Kommune og politiet om reglerne for cykling i vores område, og
mulighederne for en skiltning af de forskellige stiers formål. Svaret fra kommunen er ikke særligt
præcist, men det fremgår dog, at de asfalterede stier godt må benyttes af fodgængere, og at cyklister
godt må benytte kørebanen. Vi vil fra bestyrelsens side alligevel indstille til:
✔

at cyklister som hovedregel benytter de asfalterede stier, og viser hensyn til fodgængere

✔

at fodgængere som hovedregel benytter de flisebelagte stier

I Vejle Amts Folkeblad kunne man i øvrigt 12/10-06 læse, at der skal anlægges en kombineret
cykel- og gangsti langs med Grundet Bygade ifm. de nye udstykninger på Lille Grundet. Det er dog
svært at gætte på tidshorisonten for dette.

Parkering
Det sker stadig alt for ofte, at vi ser biler parkeret på græsarealerne og langs stræder og bygaden. Vi
må indskærpe, at dette ikke er tilladt – parkering af biler må kun ske på de markerede P-pladser!
Den nuværende situation går ud over områdets udseende, vores græsarealer bliver ødelagt, og
endelig går det dårligere udsyn ud over vores alle sammens sikkerhed, når vi færdes i området.
Husk også, at det ikke er tilladt at parkere campingvogne, både og lignende i området.

Græsslåning
Sæsonen 2006 bød på gode og mindre gode perioder med vores nye gartner. Vi er generelt godt
tilfredse med arbejdet, når det er udført. De ekstra arbejder, der var nye i årets aftale er gennemført der er renset kanter langs fortove/stier/parkeringspladser, luget i bedene, og vedligeholdt en del
bedre ud mod skovbrynet rundt om vores område. Til gengæld er der i perioder gået alt for lang tid
imellem slåninger en del steder i området, med langt græs og efterfølgende støre klumper afklippet
græs på plænerne som resultat. Bestyrelsen har indskærpet overfor gartneren, at der skal strammes
op på dette i den nye sæson, og vi følger arbejdet tæt. Gartneren har lovet, at der i 2007 fast vil blive
slået græs hver anden uge – dog bortset fra tørre perioder, hvor græsset ikke gror.

NYHED: se også www.lillegrundet.dk!
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