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Grundejerforeningen Hyldebjerg
Nyhedsbrev-4-2015
Arbejdsdag og stivedligeholdelse
ARBEJDSDAG hjælp så meget du kan, lørdag den 3.oktober fra 9-13 (hygge inklusive)
Selvom forårets arbejdsdag både var hyggelig og effektiv, fik vi ikke nået alt det vi gerne ville. Vi mangler
primært noget vedligeholdelse omkring legepladsen, men vurderer, at det kan nås på en formiddag med et
par flittige hænders hjælp.
Igen ønsker vi ikke at arbejde uden også at hygge os. Og vi vil derfor gerne byde på øl/kaffe og vand
undervejs, samt en sandwich at slutte af på.
Hvis du kan komme hele formiddagen er det fint, kan du kun komme fx. en time er det også fint. Vi glæder
os under alle omstændigheder til at se dig.
Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com / 27 51 81 37 senest den onsdag d.30 september gerne
med angivelse af hvor længe du kan komme.
Mødested: legepladsen

Vedligeholdes af stierne.
Bestyrelsen vil gerne minde om, at stierne er private fællesveje, som vi er forpligtet til at vedligeholde i
fællesskab. Desværre er vi stadigvæk et stykke vej fra at kunne renovere stierne ,og selv når dette arbejde
påbegyndes, vil det tage nogle år at afslutte arbejdet.
Indtil da vil vi opfordre den enkelte grundejer til, som minimum, at udskifte de fliser ude foran hans
matrikel, som kan være til fare for fodgængere eller cyklister. Der er fx. fliser, som er decideret
borteroderede med store huller til følge. Sådanne fliser bør man udskifte, idet man ellers risikerer at pådrage
sig erstatningsansvar for evt. faldulykker på samme måde som det er tilfældet, når man ikke
glatførebekæmper stien foran ens hus om vinteren.
Fliser kan bestilles hos bestyrelsen ved at henvende sig til vores kasserer Finn Larsen på
foto@finnlarsen.com
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Husk at checke, at alt er i orden på den anden side af din bag-hæk!
Normalt er det sådan, at den enkelte husejer i Hyldebjerg passer den side af hækkene omkring huset, han/
hun umiddelbart kan se. Det vil sige, at den enkelte husejer bl.a. skal klippe den hæk, han/ hun møder, når
vedkommende går ud af sin gadedør samt holde samme side fri for ukrudt. Sådan er det nemmest for alle
parter. Det er dog en god ide også gå om og se på ” bagsiden” af grunden mod rækken bagved. Bliver
hækken her af en eller anden grund ikke holdt, ja, så må man også i gang her. Og hvis der sat en havelåge i
hækken (kan kun ske efter accept fra ” bagbo”) så man kan komme ud af ” bagvejen”, så påhviler
vedligeholdelse, herunder maling, helt naturligt en selv.
Kort og godt må man sikre sig, at også ” bagsiden” af ens have bliver vedligeholdt. Man skal måske ikke selv
se på den, men det skal hele rækken af huse bagved én. Det gælder jo også evt. arrangementer (skure og
andet), der er sat op bagerst i haven.
Husk at alt har en bagside. Selvom opfattelsen af ” vedligeholdt” kan være forskellig, så kan man jo altid
overveje, om man selv ville synes om ”udsigten”, hvis man skulle leve med den.
Vi håber at se nogle af jer den 3.oktober, men ønsker jer ellers en god sensommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

