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Anlægsarbejdet med kloak og dræn er færdig 
Gorm Hansen A/S er færdig med selve anlægsarbejdet til kloakering. 
Dog resterer færdiggørelsen af belægningen på Møllebakkevej samt nogle afsluttende 
beplantninger rundt omkring. Tillige skal der ske nogle reparationer ved to brønddæksler. 
De øvrige vejstrækninger er reetableret og arbejdet med drænet langs Tornholmvej er afsluttet. 
 
 
Veje 
Arbejdet med at forbinde eget afløb til den offentlige kloak er påbegyndt. 
Hvis der i forbindelse med dette arbejde sker beskadigelse af vores fælles veje og rabatter, 
anmodes I hver især om straks at udbedre sådanne skader. På forhånd tak. 
 
Øvrige håndværkere med lastbiler arbejder også af og til i vores område, og det kan nogle gange 
være besværligt at passere forbi de parkerede lastbiler. Vi anmoder derfor alle om at begrænse 
parkering i vejrabatten, udvise hensyn og genetablere opkørte vejrabatter m.v. 
 
Det er her i efteråret, at man med fordel kan beskære træer og buske, så de ikke bliver til gene for 
den kørende trafik på vejene. Afskårne grene og kvas bør ikke ligge i skel eller i bunker, så der kan 
opstå brandfare. Sommerens hedebølge er forbi, men vi nærmer os nytårsraketterne!  
 
 
Hunde 
Bestyrelsen har fået henvendelser om hunde, som står og gør om aftenen og natten. 
I Bekendtgørelse af lov om hunde nr. 1194 af 14. november 2017 hedder det i: 
”§4: Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der 
indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket 
eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den 
fjerne.” 
Igen opfordrer vi til at udvise almindeligt hensyn til naboerne. 
 
 
Generalforsamling 2019 
Generalforsamlingen afholdes den 22. juni 2019 kl. 10.00 startende med morgenmad kl. 09.00 i 
Forsamlingshuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
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