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Grundejerforeningen Hyldebjerg
Nyhedsbrev-2-2016
Havearkitekt- og arbejdsdag, perlestensparkeringspladser, ny email,
stirenovering, fliser
Kære beboere, så er der igen nyheder:
Hvis i har 1, 2 eller mange ledige timer
LØRDAG d. 4.JUNI fra 10-17 så kom til
HAVEARKITEKT- og ARBEJDSDAG med fælles frokost.
Planen er følgende:
10-13: Havearkitekt/gartner Karen Dahl kigger forbi d.4.juni fra kl.10-13 for at rådgive om vores hække og
beplantning i skel. Alle kan søge om at få rådgivningen, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at udvælge
repræsentative hække ved mange tilmeldinger, da det er meningen at alle beboerne skal kunne følge
rådgivningen og derved få inspiration.

http://www.havens-arkitekter.dk/havearkitekt-roskilde
10-13: Arbejdsdag del 1.
For beboere, som ikke er interesserede i hække mv. er der mulighed for at give en hånd med allerede fra
formiddagen af. Vi skal traditionen tro vedligeholde de grønne områder og legepladsen.
Fra kl.13-14 Fælles frokost. Grundejerforeningen sørger for sandwiches, samt øl og vand.
14-17: Arbejdsdag del 2
Tilmelding på bestyrelse@hyldebjerg.com eller på tlf. 27 51 81 37
med oplysning om følgende:
- Gennemgang af ens hæk/beplantning i skel (tilmelding senest søndag d.29.maj)
- Deltagelse i frokost (tilmelding senest torsdag d.2.juni)
Mødested: legepladsen
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Perlestensparkeringspladserne
Vi har nu fået renoveret 5 ud af 10 parkeringspladser og har besluttet at renovere yderligere 2 i år.
Arbejdet vil stå på i et par dage og vi 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.
Stirenoveringen – forvent også egenomkostninger
Forslag til Lejre Kommunes nye spildevandsplan er efterhånden blevet færdig og i denne er der lagt op, at
Hvalsø og dermed også vores grundejerforening skal separatkloakeres mellem 2020 og 2023. Planen er i
høring frem til 1.juni, hvor vi som borgere kan komme med vores indsigelser. Herudover er der borgermøde
i Hvalsø kulturhus tirsdag d.3.maj kl.19 (se www.lejre.dk) .
Renoveringen kommer til at foregå på den fælles hovedledning, som foreningen står for og på de private
stikledninger, som hver enkelt grundejer bærer ansvaret for. Stierne og den fælles hovedledning har
foreningen sparet op til i nogle år nu (2000,- kr. årligt pr. husstand) og grundejerforeningen anbefaler, at de
enkelte husstande begynder at spare op til deres del af renoveringen også.
Vi kan ikke sige noget om omfanget af det fremtidige kloakeringsarbejde for den enkelte husstand, men da
det iø ikke er grundejerforeningens opgave, at oplyse om et separatkloakeringen for den enkelte husstand
vil vi gerne henvise til Lejre Kommune / Lejre forsyning for uddybning.
Fliser
Har man ødelagte fliser på fælles stien kan man som sædvanlig søge om nye fliser til erstatning for disse
hos grundejerforeningen. Frist for bestilling af fliser er søndag den 14.juni hos vores kasserer:
Bestil hos foto@finnlarsen.com senest d. 15.juni .
Ny email
Som nogen måske har bemærket, har grundejerforeningen fået lavet sin egen email adresse, som kan læses
og besvares af alle i bestyrelsen og som herudover skal fungere som email arkiv fra og med dette
nyhedsbrevs offentliggørelse.
Den nye email adresse er bestyrelse@hyldebjerg.com
(BEMÆRK iø, at du evt. skal markere den nye email adresse som en IKKE-spam email afsender.)
Det var alt for nu. Rigtig godt forår til alle !
Venlig hilsen
Bestyrelsen

