
Grundejerforeningen Solbakken. 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen. 

 

1. Containere opstilles D. 21-22-23 April og D. 20-21-22 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. Der er unge mennesker heroppe, der på deres vej ned & hjem fra byen fredag og lørdag aften /nat,  ”taber” øl dåser 

og ølflasker der desværre ind i mellem knuses. 

Glas stumperne er ikke behagelige for bil og cykeldæk, legende børn , katte og hundepoter. 

Derudover er der ind i mellem en der har været for træt til at gå hjem og lige har ”lånt” en cykel nede i byen, som 

så bliver parkeret ude på stamvejen, hvor politiet afhenter den i løbet af ugen. 

 

5. TDC Kabel Tv vil i løbet af foråret / sommeren blive nedgravet i områderne Gl. Randersvej / Minervavej / 

Solbakken. 

Heroppe vil der blive etableret en forstærkerstation på stamvejen udfor Solbakken 30 og understationer på alle 

stikveje. 

       Man kan hente oplysninger på deres hjemmeside www.tdckabeltv.dk allerede nu hvis man vil vide mere om   

       program udvalget de kan tilbyde, derudover fremsender TDC materiale til alle husstande senere. 

 

6. Bestyrelsen arbejder med at oprette en hjemmeside til G.F.S., hvor vi så kan have områdedeklarationen,  

Vedtægterne, bestyrelsesmøde referater, bestyrelsessammensætning og andet info liggende, så vi er fri for at 

husstandsomdele eks denne skrivelse fremover. 

Medlemmer der ikke har adgang til Internet kan stadig få en papirudgave omdelt.  

 

7. Næste planlagte bestyrelsesmøde afholdes D. 1 Maj, og er der noget du gerne vil have med, så kontakt dit  

Bestyrelsesmedlem, eller formand : 

Flemming Aagaard, Solbakken 17, TLF.: 86965125, E-Mail.: baunvig-aagaard@mail.dk 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Bestyrelsen    

       


