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// FORSYNINGSLEDNINGER // GARTNERAFTALE // BÆNKE // ALTANGLAS //
HENSYNSFULD PARKERING //

Kort nyt fra bestyrelsesmøde
Her i nyhedsbrevet kan du læse korte notitser om udvalgte punkter fra
bestyrelsens møde den 23. februar 2022. Det fulde referat samt et bilag fra
mødet kan læses på foreningens hjemmeside under menupunktet
"mødereferater".

Med venlig hilsen fra bestyrelsen.
Sussi, Lone, Birthe, Rasmus, Michael, Ole og Erik.
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Afklaring på ansvar for forsyningsledninger
I foreningens vedtægter er der en meget upræcis formulering vedrørende ansvaret for forsyningsanlæg
(brugsvand, spildevand, regnvand, fjernvarme, el og tele). på Søbyens område. Kort fortalt står der, at
"ansvaret for alle forsyningsledninger er grundejerforeningens, hvis ansvaret ikke er andres".

Ole har på foreningens vegne skaffet afklaring, så vi nu ved hvor skellene ansvarsmæssigt er mellem
forsyningsselskaberne, grundejerforeningerne, ejerforeningerne og husejerne. Grundejerforeningens
ansvar er alene regnvandssystemet og gadebelysningen. Afgrænsningen på de øvrige områder i forhold
til forsyningsselskaber, ejerforeninger og huse fremgår af et bilag til bestyrelsesmødet, som er lagt op på
hjemmesiden.

Ny aftale med vores gartner
Rasmus har forhandlet en opdateret aftale på plads med vores gartner. Vedligeholdelsen bliver fortsat på
"parkniveau", men der vil bl.a. komme en ekstra omgang pleje ved regnvandsbassinet mod søen.

Der vil også blive gjort et forsøg med børstning (stålwirer) af et af de P-felter i midten af bebyggelsen, der
egentlig skulle fremstå som græsarmerede. Felterne er i stedet endt som pletvis "ukrudtsarmerede", så nu
forsøger vi at rense i bund. Bliver det vellykket, så bliver det formentlig den fremtidige standard.



De nye bænke opstilles i starten af april
Der er nu bestilt to bænke til opstilling på fællesarealerne mod søen. Bænkene bliver af den type, der ses
på billedet, men med lameller af hårdttræ. Endelig placering af bænkene sker i dialog mellem
repræsentanter fra bestyrelsen og de nærmeste beboere, så vi får en vellykket løsning.

Nyt i sagen om altanglassene
Efter lang lang ventetid har Ejerforeningen 16-20 fået medhold hos Retten i Horsens vedrørende kravet
om en syn- og skønssag, og Teknologisk Institut er anmodet om at komme med forslag til syn- og
skønsmand. Ejerforeningen har modtaget Teknologisk Instituts forslag og har accepteret det. Nu afventer
vi modpartens accept, så sagen kan komme videre.



Parker hensynsfuldt
Vores fortov ned langs længehusene er meget smalt. Derfor er det meget vigtigt, at parkerede biler
friholder hele fortovet, så ikke mindst brugere i kørestol eller med rollator ubesværet kan passere.

Undlad derfor at kantstensparkere med hjulene oppe på fortovet.
Sørg for at din bil parkeres i P-båsene uden at den stikker ind over fortovet.

På forhånd tak på de svage trafikanters vegne.
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