
Bakkedraget 2015-16. 

Bestyrelsens beretning om året 2015. 

Vi er som alle ved i gang med opsparing til vejene, og når vi i efteråret har fået de sidste indbetalinger ind, 

må vi tage stilling til hvilken asfalt og hvilket firma der skal udføre arbejdet på vejene. 

Det er selvfølgelig også et spørgsmål om vi økonomisk er i stand til at klare opgaven, altså hvilket tilbud vi 

kan få kontra vores opsparing, rækker det eller skal vi have en ekstra indbetaling næste år. 

Herudover har vandværket lavet deres ledningsarbejde på Solsikkevej, og vi vil gerne have Anemonevej og 

Lucernevej med inden vi asfalterer.  

Vi har afholdt de nødvendige bestyrelsesmøder, ikke mange, for det er gået fredsommeligt til i 

grundejerforeningen i det forgangne år. 

Der var en klage over en hane, der forstyrrede freden i grundejerforeningen. Vi opsøgte ejeren og 

henstillede at hun fik dæmpet den. Efter en tid blev hanen eksporteret til en anden bopæl ude på landet og 

freden er genoprettet. 

En sag fra kommunen om Partshøring vedr. et redskabsskur på Lucernevej. Jeg opsøgte naboen som ingen 

gene havde og vi undgik at blive blandet ind i sagen, som jeg mener ingen sag er. 

Vores snerydning havde kun enkelte problemer idet firmaet glemte et par stikveje, men rettede op på 

dette. Vinteren blev jo ikke nogen større belastning, heldigvis. 

Jeg har været til generalforsamling i Osvej Vest vejlaug. Her har vi et problem med regnvand som løber over 

vejen fra Lucernevej og til Åvej. Det må vi have en løsning på og vi er i dialog med lauget herom. 

Så har der været de sædvanlige henvendelser fra Ejendomsmæglere om oplysninger ved salg. 

Vi har endnu ikke fået en løsning med 2 medlemmer på Solsikkevej, der ikke overholder reglerne om 

nedsivningsmulighed ved deres facade mod vejen. Man må maksimalt lægge fast belægning i indkørsler, 

resten skal kunne modtage regnvand. 

Vi henstiller at grundejere med hække, der er brede og går langt ud over skel mod vej, får beskåret hækken. 

Det vil hækkene kun have godt af. Ligeså skal man have planeret rabat før vi skal have asfalt på. Ret  

rabatten op og fjern store sten. Ellers må vi have et firma til at rette af med maskine og det vi blive 

bekosteligt. 

Og så til sidst:   Velkommen til de der flyttet hertil siden sidst, vi håber I vil trives i vort område. 

NB: Til orientering, Vandværket begynder udskiftning af vandmålere til fjernaflæsningsmålere. Der startes i 

Tofterne med de første 200 og i efteråret rykker de nærmere, måske kommer Solsikkevej med i år. I løbet 

af de næste 3 år skulle alle have fået de nye målere. 

 

 



 


