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Grundejerforeningen Hyldebjerg
Nyhedsbrev-3-2014
Arbejds- og hyggedag, perlestensparkeringspladserne, træer mod børnehuset,
nets, hjemmesiden, fliser
Kære beboere.
Så er der nyt fra bestyrelsen
ARBEJDSDAG , lørdag den 14.juni fra 12-17 og
GRILLHYGGE med ØL, VIN, SODAVAND, KAFFE, KAGE, GRIN og gode SAMTALER herefter
Lørdag den 14. juni afholder GF Hyldebjerg den årlige arbejds- og hyggedag, hvor vi sammen får udført en
række vedligeholdelsesopgaver, samtidig med, at vi hygger os og lærer hinanden at kende. Sidste år fik vi
sat skik på legepladsen i det herligste sommervejr og i år har vi så valgt at sætte fokus på de grønne
områder, som ligeledes trænger til en kærlig hånd.
Vi afslutter dagen med noget grill hygge i nr. 7 og vi håber, at vejrguderne vil være os lige så nådige som
sidste år, hvor vi kunne sidde i formandens have og hygge til ud på de sene aftentimer. Ellers trækker vi
bare indendørs i nr. 7.
Mødested: Legepladsen
Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com eller via nedenstående formular senest den mandag
d.9.juni .
Foreningen sørger for kaffe og wienerbrød/kage, samt øl, vin og vand. Kød og salat medbringer man
derimod selv.

Perlestensparkeringspladserne
Bestyrelsen har besluttet, at renovere perlestensparkeringspladserne henover de næste par år og i år vil
pladserne mellem rækkerne 4 og 5, samt den øverste plads (mellem 9.og 10.række) blive renoveret.
Arbejdet vil stå på i et par dage og vil naturligvis varsle de berørte beboere i tide inden arbejdet
igangsættes. Parkeringspladserne vil være afspærrede og der kan derfor være lidt trangt på
parkeringspladserne, mens arbejdet pågår. Dette beder vi om forståelse for.
VEND
Klip -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyldebjerg nr. ___
deltager til Arbejds- og hyggedag med ___ personer og deltager til grill med ___ personer.
bestiller ___ fliser (pris ca. 20 kr., pr flise). Ønsker udgiften dækket: Ja __ Nej __ .
Email:___________________________
Send gerne det hele som email på carsten_teichert@hotmail.com
AFLEVERES senest mandag d.9.juni i Hyldebjerg nr. 7
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Skader på Hyldebjergs område ifm opførsel af børnehuset
Arbejdet med den nye børneinstitution har desværre medført, at fyrretræerne, som stod i skellet med front
mod selve børnehuset led så alvorlig skade, at de skulle fældes. Alternativt var de ellers væltet i næste
storm eller gået ud pga de rodkapninger som skete ifm, anlæggelse af en brandvej på institutionens
område. Bestyrelsen har gjort bygherren (Lejre Kommunen) og entreprenøren (Elindco) opmærksom på
disse forhold og vi har haft et par møder med dem, hvor vi har aftalt følgende:
Elindco står for fældningen og bortskaffelsen af træerne. Herefter sørger Kommunen og Elindco for
genplantning af nye træer efter vores valg. Vi er desuden i dialog med børnehuset om andre ting med
betydning for grundejerforeningen, herunder at de bør afstå fra at plante rodskydende planter i skellet, som
kan være til stor ulempe under vedligeholdelsen af vores grønne områder. Generelt arbejder bestyrelsen på
at sikre den grønne bræmme mod nord, således at den forbliver i en stand som svarer til lokalplanens
intentioner, samt at børnehuset både visuelt og praktisk vil være til mindst muligt gene for Hyldebjerg.
Afmelding af Nets
Bestyrelsen har besluttet af afmelde aftalen med Nets, som betød at man kunne tilmelde sine betalinger til
foreningen via betalingsservice. Årsagen hertil var, at vi har oplevet dårlige tekniske ydelser og ringe service
ift. den pris vi har måttet betale. Vi har derfor besluttet, at spare disse penge og i stedet at udlevere girokort
til betaling af kontingent og bidrag til sti renoveringen.
Hjemmesiden/Trailerreservation
Bestyrelsen og vores webmaster arbejder for tiden på at forbedre hjemmesiden www.hyldebjerg.com . Man
vil således snart kunne se de foretagne reservationer på hjemmesiden. Selve reservationen skal man dog
stadigvæk foretage ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. Herudover bestræber vi os på, at man til hver en
tid skal kunne holde sig orienteret via hjemmesiden og forsøgsvis har vi også lavet en opslagstavle, a la dem
man finder i et supermarked. Her kan man så få egne opslag op ved at sende dem til bestyrelsen.
Fliser
Fliseordningen blev jo som bekendt ændret ved sidste generalforsamling. Ændringen betyder i praksis , at
man skal søge bestyrelsen om fliser, som man vil have foreningen til at dække. Vil man derimod udskifte
fliser, som ikke fejler noget eller som ligger på ens private område kan man stadigvæk få disse fliser via
foreningen, man skal så bare selv betale for dem. Vi forventer ikke, at det vil være et problem at få
udleveret et rimeligt antal fliser på foreningens regning, man skal så bare sætte kryds ved ”Ja” i feltet
”ønsker udgiften dækket” i skemaet på første side.
Det var alt for nu. Rigtig godt forår til alle !
Venlig hilsen
Bestyrelsen

