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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
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Containere fra 22/4 til 3/5
Hermed en notifikation omkring containere til forårs-haveaffaldet samt krankørsel:
Start containerne på Teglbakken: torsdag den 22. april.
Krankørsel torsdag den 29. april
Containere afhentes mandag den 3. maj
Der er ligeledes mulighed for at lægge haveaffald på den tomme grund ved Ny Moesgaardvej 37 indtil den
29. april. Affaldet vil blive afhentet i forbindelse med krankørsel.

Tilmelding til krankørsel torsdag den 29. april
Der er mulighed for at tilmelde sig krankørsel, hvor haveaffaldet hentes via. kran fra egen grund er steget til
200 kr. Der vil kunne kranes over hække m.m. og det vil således være muligt at henlægge sit affald i haven
og ikke nødvendigvis placere det i indkørslen. Max. 8 meter fra vejen. Tilmelding sker ved at skrive
nedenstående oplysninger til grf-teglbakken@hotmail.com
· Navn
· Adresse
· Hvor er haveaffaldet placeret
Ved tilmelding indbetales der 200 kr. til grundejerforeningens konto: Reg.-nr. 1551 konto nr. 8268215. Man
bedes også notere sin adresse ved indbetaling.
Det skal understreges, at containerne og kranafhentning KUN er til grønt affald (haveaffald), og der må ikke
være plastiksække eller andet affald. Hvis der er et indhold af blandet affald, vil det resultere i en ikke
ubetydelig efterfakturering for sortering containeren.

Beskæring af hæk til skel i forbindelse med udskiftning af fortov
Efter opgørelsen af sidste års asfalteringsprojekt er der økonomi i vejpuljen til udskiftning af fortovene ved
stamvejen på Teglbakken. I den forbindelse indhentes, der tilbud fra entreprenører. En forudsætning for
udskiftning af fortovet er, at hække, beplantning m.v. ud til fortovet er klippet ind til skel. Som vejledning
angiver placeringen af lygtepælene, hvor skellet går. Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for dette
arbejde, men hermed en opfordring til grundejerne om at få klippet ind til skel og samtidig benytte
haveaffalds-containerne.
Vær opmærksom på at dette kun gælder for grundejere med grund ud til fortov på stamvejen ved
Teglbakken.
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