Status – uge 31 - 2017

INFO omkring SMUKFEST / parkering – 2017 # 3

• Kort orientering fra bestyrelsen i grundejerforeningen ”Søbyen”

Indhegning, parkering og indgangskontrol i uge 32 under SMUKFEST ugen.
I forlængelse af de forrige to udgaver hermed en aktuel opdatering inden det for alvor går i gang.
1) Søbyen og Micky vil have 5 – 6 store læs Betonelementer på deres byggeplads og har sat flest mulige skilte op
med ”Bygge plads” – alt for at signaler, at her skal I ikke parkere jeres biler eller komme ned og forsøge parkering.
2) Den permanente indkørsel vil blive spærret og bestyrelsen har fået sat skilte med ”privat grund” op ved indkørsel.
3) Hegn er sat op, for at forhindre at folk fra Sølundstien kan krydse igennem Søbyen – begge veje.
4) Hængelås vil komme på fra lørdag. Koden til hængelåsen er 8660 og bedes holdes fortroligt og alle bedes sikre sig, at
man låser efter sig og ”ruller rundt på tallene”.
5) Bestyrelsen har forsøgt at få SMUKTFEST til at stille frivillige til rådighed for adgangskontrol ved vejen
Desværre har vi fået afslag efter afslag - uagtet at vi er kommet med rigtig mange kombinationer og muligheder 
Vores forslag om at alle fra Søbyen var velkommen til melde sig om frivillig, som vores eget lille ”Gule Veste korps”
har ej heller været en stor succes (0 antal) – og derfor må vi nu tage tingene, som de udvikler sig og evaluerer bagefter.
6) Alle skulle have modtaget parkeringskort fra kommunen fra sit bestyrelsesmedlem af Grundejerforeningen.
Bestyrelsen

NB : Umiddelbart efter SMUKFEST vil Søbyen begynde at banke pæle ned til

de kommende 5 Gårdhavehuse – Dette vil gøre, at den midlertidige vej
vil blive permanent lukket og Søbyen A/S vil forsøge at finde andre måder
at ikke alle skal forbi ”venstre om”.
Når vi kommer længere frem kommer mere information enten fra bestyrelsen
eller direkte fra Søbyen – Micky Hansen
- her tænkes specielt på gener ved pælebankning og evt. fotodokumentation.

Efter SMUKFEST i uge 33 vil der blive lavet en
midlertidig sti ved Søbyen 10, således at gener
omkring ved betonelementmontagen fra august til november
bliver minimeret.

Låge med kode - Kun
til beboerne i Søbyen

Hegn forsøges sat
helt ud i vandet
således trafik over
47 & 45 undgås

