
Grundejerforeningen Solbakken. 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen. 

 

1. Containere opstilles D. 20-21-22 April og D. 19-20-21 Oktober, vi minder om at containere KUN må bruges til  

almindeligt haveaffald og bestyrelsen ser gerne at der fejes op rundt om containerne sidst på søndagen, ligesom  det 

forventes, at alle der fylder affald i containerne sørger for at få lukket lågerne imens det stadigt kan lade sig gøre, så 

vi ikke skal til at tømme en container igen for at få den lukket. 

 

2. BEHANDEL DINE NABOER SOM DU GERNE SELV VIL BEHANDLES AF DEM !!!!. 

       Grundejerforeningen kan ikke lovgive / pålægge / fastsætte grænser for mængden af støj og tidsrum for støjende 

       aktiviteter, tidspunkter og vindretninger for afbrænding, hvad og hvordan folk brænder af i deres brændeovne og  

       opsamling af efterladenskaber efter deres kæledyr der luftes med og uden snor i området. 

       Vi kan kun henstille til, at alle bruger deres almindelige sunde fornuft. 

        

3. Vi vil igen i år henstille til alle, der færdes i området, om at tage det roligt og være ekstra opmærksomme på de 

mange børn, der bruger vejsystemet til legeområde, specielt i sommerperioden. 

 

4. TDC Kabel Tv er nu idriftsat, man kan hente oplysninger på deres hjemmeside www.tdckabeltv.dk om priser og 

program udvalget de kan tilbyde p.t. 

 

5. Er der nogen der er utilfreds med reetableringen efter gravearbejdet for Kabel Tv hører bestyrelsen gerne fra jer. 

 

6. Hjemmesiden ”Grundejer Foreningen Solbakken” er nu godt i gang, men vi kunne godt bruge nogle indlæg fra 

grundejerne, der må da være noget man gerne vil have videreformidlet til alle i området. 

 

7. Bestyrelsen indskærper igen at der er absolut forbudt at køre på det grønne område op mod skoven. 

Græsplænen kan ikke holde til belastningen og tager permanent skade. 

Skadesudbedring vil blive udført af professionel anlægsgartner på skadesvolder’s regning. 

 

 

  

Med Venlig Hilsen 

 

Bestyrelsen    

       


