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Sct. Hans bål på Katterhøj den 23. juni kl 20.00.
Traditionen tro holder foreningen Sct. Hans på Katterhøj. Se vedlagte invitation.

Alarmordning med Falck.
Grundejerforeningen Teglbakken har opnået en specialpris hos Falck Alarm. Vi har dog i mellemtiden fået
en ny kontaktperson. Se vedhæftede tilbud.
Uheldigvis har vi konstateret fejl i de første afregninger, da Falck har foretaget index-reguleringer af
priserne. Dette er ikke hvad der er aftalt, da aftalen med Grundejerforeningen er en pris, der er gældende
4 år frem. Vi opfordrer Jer derfor til at kontrollere jeres afregninger. Evt. uoverensstemmelser da kontakt
John Nylander Bakken på jnb@falck.dk.

Nyt omkring Oddervej.
Trafikgruppen i Skåde arbejder stadig på, at der bliver etableret en mere fremtidssikret løsning i forhold til
krydset Oddervej/Sandmosevej/ Ringvej syd. Dette vil være etablering af et 4-benet kryds, der kobler
Sandmosevej og Oddervej sammen. Der arbejdes således på at få samlet et flertal i Byrådet, der vil tilføre
yderligere ca. 10-15 mio. kr. til projektet. Der er allerede afsat 10 mio. kr. Der vil løbende blive orienteret i
Nyt Fra Bestyrelsen.
Bestyrelsens fokus i Trafikgruppen er i øvrigt forholdene omkring udkørslen til Ny Moesgaards Vej hhv.
krydset ved Emiliedalsvej, der er de umiddelbare veje, der berøres af de ændrede forhold. Som nogle
sikkert har bemærket, er der kommet fornyet opstregning af Ny Moesgaards Vej, hvilket bl.a. skulle virke
fartdæmpende.

Reduceret hastighed på Teglbakken.
Mange bilister holder en ret høj hastighed på vores stamvej, hvor børnene leger og skolebørnene færdes,
og hvor oversigtsforholdene ikke er helt optimale. Bestyrelsen opfordrer alle til at køre forsigtig og med lav
hastighed.
Det burde være helt indlysende at "fast parkering" af biler, trailere, campingvogne, både mv. kan skabe
farlige situationer, og bestyrelsen er bekendt med, at der har været flere (materielle) påkørsler som følge
heraf. Bestyrelsen henstiller til at undgå parkering på stamvejen på TB.

Efter ønske fra flere medlemmer og som drøftet på generalforsamlingen har Bestyrelsen besluttet at finde
en løsning med skiltning. Flere alternativer har være undersøgt også henset til myndighedernes regelsæt.
Bestyrelsen har besluttet at arbejde hen i mod 40 km/t blå henstillingsskilte, som i øvrigt er bestilt.

Containere, krankørsel og det grønne affald.
Der bliver opsat containere og kranafhentning den 13. til 24. oktober. Nærmere vil tilgå.

Hjemmesiden.
Alle kender vel foreningens nye hjemmeside http://www.grf-teglbakken.dk. På hjemmesiden er samlet
mange ting med relation til foreningen. En af fanerne i venstre side hedder meddelelser, og her ses en
samling af Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne med nyheder stående først. Du finder også
referater og andre informationer til grundejerne på hjemmesiden. Du kan også finde luftfoto af vort
område. Måske er dit hus også med.
Vores gamle hjemmeside var desværre ramt af manglende kapacitet, men en opgradering er netop
afsluttet, så nu er der plads mange billeder og nyheder.
Foreningens email-adresse er uforandret: grf-teglbakken@hotmail.com

Generalforsamling.
Årets generalforsamling er foreløbigt fastsat til den torsdag den 3. eller fredag den 4. november 2016.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at komme med evt. synspunkter om afholdelse en torsdag eller en
fredag.
Der skal jo jf. vedtægterne være valg, og Bestyrelsen opfordrer til at interesserede til at henvende sig som
kandidater. Der vil ske en vis udskiftning i bestyrelsen på næste generalforsamling, og derfor hører vi gerne
om interesserede.
________________________________________________________________________________

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. august 2016.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

