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Sne: 

Husk nu, at det er den enkelte grundejer der har pligt til at rydde fortovet for sne og is. Det skal være 

sådan at alle skal kunne komme sikkert frem også hvis man sidder i kørestol. 

  

Fastelavn: 

Der var igen i år en stor tilslutning til fastelavn. Det er dejligt, at se så mange fra vores 

grundejerforening hygge sig med sine børn. Vi fik delt nogle flotte præmier ud til kattedronninger og 

kattekonger og de var også præmier for bedst udklædte i de forskellige aldersgrupper. Hvis I besøger 

hjemmesiden kan i se billeder fra dagen. Der var mødt ca. 130 børn op. Tak for nogle gode timer og vi vil 

selvfølgelig gentage det igen til næste år. 

  

Beplantning: 

Vi var på gennemgang i vores område hvor vi tog kontakt til dem som ikke havde klippet hækken 

tilstrækkeligt. Det har hjulpet en del, men der er stadigvæk nogen som mangler at klippe hækken sådan, 

at vi kan færdes på vores fortove. Vi har taget kontakt til kommunen og de vil sørge for at resten får 

klippet deres hæk. Når der skal klippes hæk så find skelpælen og klip ind til denne (ca. 30 cm fra fortovs 

flise). Over fortov skal der være frit i en højde af minimum 275 cm og over kørebanen er minimums 

højden 400 cm. 

  

Trafikken: 

Vi har holdt møde med kommunen angående trafikken i vores område. På mødet drøftede vi følgende: 

  

-          der bliver kørt for stærkt på Ørnebjergvej og ned af Engvej. 

-          den manglende chikane på Ørnebjergvej. 

-          vi havde et forslag med på at der bliver lagt ny støjdæmpende asfalt på Ørnebjergvej. 

  

Trods gentagende forsøg har vi ikke fået nogen respons fra kommunen. 

  

Vi havde også busdriften oppe at vende og til det fik vi at vide at der var store besparelser at vente. Vi 

har haft kontakt til politiet for at få dem til at komme og lave nogle fartmålinger på Ørnebjergvej og 

Engvej. Den besked vi fik fra politiet var at kommunen først skulle lave nogle fartmålinger også at det er 

kommunen der skal henvende sig til politiet. Kommunen har ikke foretaget denne fartmåling endnu og vi 

kan ikke få oplyst hvornår de har tænkt sig at udføre denne. 

  

Parkering: 

Det er forbudt, at holde således at man ikke kan komme forbi på fortovet med barnevogn eller kørestol. 



  

Trafikudvalg: 

På sidste års generalforsamling fik vi nedsat et udvalg bestående af to beboere som er Erik Jönson og 

Kurt B. Olsen og to fra bestyrelsen Allan Svendsen og Kim Pedersen. 

Udvalget arbejder aktivt med at følge op på de ting som grundejerne og bestyrelsen kommer med af 

forhold som skal forbedre trafikforholdene i vores område. De har jævnlig været i kontakt med 

kommunen og vil blive ved med, at holde fast indtil der sker en forbedring af tingene. 

  

Hjemmeside: www.grunderjerforeningen-ornebjerg.dk 

Vi har heldigvis fået hjælp af en ekspert på området og vi håber at vi har hjemmesiden oppe at køre 

inden så længe. Vores plan er, at man på hjemmesiden skal kunne finde kontaktoplysninger til 

bestyrelsen, vedtægter og referat fra diverse møder og billeder fra arrangementer. 

  

  

  

  

  

  

Legeplads: 

Vi havde en meget uheldig oplevelse sidste sommer hvor der var en del unge mennesker der holdt fest 

nede på Engen og de syntes så, at det var smart at ødelægge legehuset. Vi fik talt med en af de unge 

mænd som var med til festen og aftalte at de skulle samle penge ind til reparationen, og så selv lave 

legehuset ellers ville vi henvende os til politiet. Efter 14 dage lavede vi så en politianmeldelse. Den unge 

mand fortalte os, at han godt viste hvem der var med til hærværket og det har vi så fortalt politiet, vi har 

gentagne gange kontaktet politiet men har intet hørt. 

  

Vi kan glæde os over at de mange penge vi har brugt på legepladsen på Stuehøj. Det er rigtig godt givet 

ud og legepladsen bliver flittig brugt og det er bare super. 

  

 Vi har spurgt kommunen om de ville være behjælpelig med vedligeholdelse af vores grønne områder og 

fik det svar at kommunen ikke kunne afse penge dertil. 

  

  

  

  

På bestyrelsens vegne 

  

Formand Kim Pedersen 

 


