Status – uge 45 - 2017

Ekstra om broen og lys om aftenen i etape 3.

• Kort orientering fra bestyrelsen i grundejerforeningen ”Søbyen”

Til Søbygenserne.

Hej Søbygensere.
Genopbygning af vores tidligere bro er desværre skudt til hjørne spark 
Inden klagefristen udløb 1. november er der desværre indkommet klager fra Danmarks Naturfredningsforening
og Dansk Ornitologisk Forening over brotilladelsen i Søbyen.
SØBYEN A/S arbejder på at få de konkrete klagepunkter ud af kommunen og se hvad vi kan gøre ved dem.
Når vi ved mere kommer der ekstra information ud.
Indtil alle klager er behandlet må SØBYEN A/S intet foretage sig.
Søbyen Etape 3
Elementerne til hele Etape 3 - også de 5 etplanshuse ventes at være rejst i uge 47
– og derefter vil man kunne se og fornemme hvorledes Søbyen kommer til at se ud engang i sensommeren 2018
NB : Søbyen -> Micky gør opmærksom at med alle de store elementbiler, som kommer ned til området,
kan der blive ”lidt ekstra 3 minutters besvær” i netop ugerne 46 & 47.

Aften belysning i Søbyen imens Etape 3 bygges.
Specielt i vinterhalvåret vil morgen- og aften/nat belysning være et relevant emne for
gående og cyklister.
Søbyen har netop lavet en special indgang imellem Længehus 2 & 3 for, at man kan komme
fra et godt belyst område i Søbyen til Sølundstien som ligeledes er oplyst.
Søbyen A/S opfodre gående og cyklende – specielt om aftenen til at bruge denne sti og ikke
tage igennem byggepladsen.
Trods det har Micky gjort det således, at plads arbejdslamperne starter sammen med øvrige
Søbyen belysning og kører frem til kl. 22 – så der ikke er helt mørkt i de kommende
måneder.
Søbyen oplever desværre beboer, som trods skiltning, går igennem indhegningen til
byggepladsen – det er ikke kun forkert - men også direkte farligt .

Endelig er det nu muligt at køre sikkert op på Sølundstien fra Søbyen.

Forberedelse til Generalforsamling i februar 2018
Bestyrelsen mødes den 28 november for at klare udestående forhold og ikke mindst forberede den
kommende generalforsamling i Grundejerforeningen Søbyen.
Hvis du har emner til behandling bedes du fremsende dem til et af bestyrelsesmedlemmerne inden
31. december.
Hvis du som beboer, ønsker at stille op til bestyrelsen i Grundejerforeningen bedes I ligeledes give
en besked. En myte er, at det kun den som står som ejer der kan stille op – der er ikke korrekt idet :
”….Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens
medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer….”
Størstedelen af den nuværende bestyrelse er valgt for 2 år – men kom frisk - idet et enkelt medlem
Alex Schierff har været med siden starten og måske gerne vil have en afløsning.
Vi arbejder efter, at en komplet agenda er sendt ud inden uge 4 – 2018 og generalforsamling
ca. 4 uger efter.

