Grundejerforeningen Teglbakken
Skåde, 7. marts 2007

NYT FRA BESTYRELSEN
Bestyrelsesmødet: 06/03-2007

Vejudvalg
Udskiftningen af knækkede fliser er foretaget u/beregning. Nu mangler blot en mindre asfalt reparation på
den nederste stikvej på Teglbakken.
Vi har haft kontakt til Allan Boisen hos Dan Ejendomme vedr. asfaltering af sti fra Teglbakken til
Emiliedalen.
Ejerne planlægger at omdanne de bestående lejligheder til ejerlejligheder, så der sker ikke noget foreløbig –
formentlig de næste 3 år. Vi undersøger, om vi evtl. selv kan/vil bekoste en belægning.
Vi undersøger hvad en renovering af TB vil koste om 3-5 år. Dette for at få tal på, om vi til den tid vil have
nok midler på kontoen, eller om vi allerede nu bør hæve kontingentet til Vejpuljen.
Vi skriver til skolebestyrelsen på Skåde Skole for at få en skriftlig tilkendegivelse, om man agter at følge op
på vores henvendelse ang. trafikken på Ny Moesgaardsvej. Vi har forstået, at man nok ikke vil gøre mere,
men det vil vi gerne have på skrift.
Vi holder fortsat kontakten med Fællesrådet i dette spørgsmål.
Containere
Containere til ”Grønt Haveaffald” opstilles i dagene 13. til 16. april 2007 på de sædvanlige steder.
Det henstilles fra bestyrelsens side, at den enkelte grundejer ved større havearbejder, bortskaffer haveaffald
på eget initiativ og ikke via de fælles containere. Det gik fint i efteråret.
Festudvalget
Der afholdes Skt. Hans bål den 23. juni 2007.
Vejfesten er berammet til den 18. august 2007. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere invitation
senere fra Festudvalget.

Nye beboere i området
Da vi i bestyrelsen gerne vil kunne byde nye beboere velkommen, vil vi være taknemmelige, hvis man vil
informere bestyrelsen om evtl. tilflyttere. Det er ikke altid, at vi selv opdager det, så et vink fra naboen vil
være dejligt.
Næste bestyrelsesmøde er den 22. maj 2007.
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