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Oprydningsdag
Lørdag 18.4 kl. 13.00-15.00 mødes alle oprydningslystne Lille Grundet beboere ved Petanquebanen
ved Askestræde. Vi rydder op på vores fællesområder og laver mindre forefaldende opgaver, det
være sig at rense petanquebanen, luge ukrudt på legepladserne, afvaske bænken ved sygehustrappen
m.m. Kan du se en opgave, så lad os det vide. Forslag afleveres på www.lillegrundet.dk eller hos
formanden Grundet Bygade 50. Vi er en del af Grønt Forums landsdækkende oprydningsdag, så vi
er mange der gør Danmark lidt kønnere den dag. Mød op, det plejer at være hyggeligt, og vi slutter
med øl, vand, og måske pølser på grill.

Generalforsamling
Afholdes 23. april kl 19.00 i Kobbelhusenes fælleshus, Ringdams Kobbel. Der bliver en ledig plads
i bestyrelsen, så meld dig og få indflydelse på dit lokalområde. Eventuelle forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 15. marts jævnfør vedtægterne. Forslag afleveres på www.lillegrundet.dk
eller hos formand Finn Lindegaard, Grundet Bygade 50. Forslag 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.

Veje
Vi har, efter anbefaling fra Vejteknisk Institut, fået lavet et 5 års eftersyn. Vi er blevet
opmærksomme på, hvor vigtigt det er at holde vejkanterne fri for ukrudt. De skrå brosten gør ikke
dette til en nem opgave. Den enkelte husejer bør være opmærksom på at bortrense ukrudt, men vi
vil også lade det indgå i vores havemands arbejde. Ukrudt ved fortovskanten nedbryder asfalten.

Skødet
Vi fik i foråret at vide at skødet var på trapperne, men en udmatrikulering af redskabshusene på
Hasselstræde og Hægestræde kom på tværs. Så skødet er, som det har været de sidste 6-8 år, på vej
men ikke i hus!!!

Kommunen
Vi har fået rettet skæve lygtestandere og skilte. Vi har gjort opmærksom på at der er huller i vejen i
bygaden, og at træerne langs bygaden har lavthængende grene, der generer cyklister og gående.
Disse punkter vil kommunen udbedre. Vi har anmodet kommunen om opsætning af lys gennem
skoven fra Kirsebærstræde til sygehuset. Henvendelsen har desværre endnu ikke båret frugt.

De grønne områder
Vi er rigtig glade for vores havemand Freddy. Han har lavet et stort arbejde med bedene det
forgangne år. Et område ved Lindestræde er blevet ryddet for brændenælder og tilsået med græs.
Herved er det blevet nemmere at nyde skovstien langs kirkegården.
Når du bruger fællesarealerne så husk: Ryd op efter dig, og efterlad fællearealerne i pæn stand. Vor
havemand skal ikke bruge tid, og vores penge, på at rydde op efter dig.
Til jer der kører ind på græsarealerne: Laver du hjulspor, så er det dit job at reparere dem.
Medlemmernes kontingent skal ikke betale for at du, ulovligt, kører lige til døren, i stedet for at
bruge Ppladsen. Og havemandens plæneklipper er ikke glad for at køre over dine spor.
Til forældre med børn der klatrer i træerne: Rigtig mange af vores træer har knækkede grene som
følge af hårdhændet behandling. Særligt kastanietræerne på Bygaden holder hårdt for. Lær jeres
børn at behandle de fælles træer, som var det jeres egne. Knækker de grene af, så sørg for at der
bliver ryddet op efter dem.
Til hundeejerne: Dejligt at I bruger grønne poser til hundelorte. Men nogen af jer smider derefter
posen i skovkanten eller på det ubebyggede areal efter Lindestræde! Helt ærligt, så lad hellere være
med at bruge pose overhovedet!!!

Vil du være skovhugger?
Grundejerforeningen ejer et træbælte, der trænger til udtynding. Vi har markeret hvilke træer der
skal væk. Kan du skove dem for os til gengæld for træet? Interesserede kan kontakte
bestyrelsesmedlem Margit Lange, 75 72 80 62, for nærmere aftale, senest 1. marts 2009.

Camping vogne og både
Foråret nærmer sig og vi vil minde om, at det ikke er tilladt at parkere campingvogne, både og
lignende i området.

Bordbænkesæt
Bestyrelsen har genindført ordningen med at et stræde kan få bevilliget bordbænkesæt af
grundejerforeningen. Det er vigtigt for bestyrelsen at disse sæt bliver vedligeholdt af brugerne.
Derfor er en forudsætning for et bordbænkesæt, at 5 beboere fra det pågældende stræde indgår en
aftale med bestyrelsen, hvor de binder sig til at stå for vedligehold.

Råger
Vores lokale skytte har atter taget en tørn i år, og 1000 tak for det. Han fortæller, at der har været
færre råger i 2008 end 2007, så det går den rigtige vej.

Gadelys
Mangler der lys i gadelamperne på stræde og bygade kan du selv orientere Trefor om dette. Gå ind
på vores hjemmeside www.lillegrundet.dk, hvor der er adgang til det relevante link til Trefor.

