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Det er godt at se at så mange medlemmer er mødt op. Igen velkommen og 

særligt velkommen til alle nye beboere i foreningen. Generalforsamlingen er et 

godt sted at mødes med sine naboer, så jeg håber at I bliver her til et stykke 

smørrebrød, når den formelle del af generalforsamlingen er overstået. 

 

De forrige år har min beretning startet med, hvor fredeligt der er på vores vej.  

Lige nu er der godt nok ikke så roligt, fordi SEAS/NVE kører rundt og graver 

hele området igennem, for at lægge fibernetkabler ned til alle de kabler og rør, 

som i forvejen ligger nede i jorden. 

En sen eftermiddag gravede de en gasledning over, og der har vel aldrig været 

så mange blå og gule blink på vejen, som da de efterfølgende skulle udbedre 

skaden. Det lykkedes dem også at få slukket alle gadelamper i et døgns tid. 

Så helt uden problemer er det ikke, men vi har en god og tæt kontakt, dels til 

SEAS/NVE og dels til dem som udfører arbejdet. De holder os godt orienteret 

og de spørger pænt om lov om lov, hvis de kan se at de er på kanten af hvad 

vi synes om. Jeg har en person jeg kan ringe til, hvis der er noget at klage 

over, som en fredag, hvor de ikke havde fejet vejen ordentligt. Kontakt mig, 

hvis der opstår problemer. 

De steder, hvor de har lagt asfalt efter gravearbejdet, vil man se at det er en 

meget grov asfalt, som er lagt. Det ser ikke lige pænt ud alle steder, men det 

er kun en midlertidig løsning. Asfalten og underlaget skal have lov at sætte 

sig, og senere kommer de så og retter op på det. Uanset, så vil vi i bestyrelsen 

gøre en del ud af at følge arbejdet med at retablere veje, stier og græsarealer, 

for at sikre at det kommer til at se ordentligt ud igen. 

 

Dette forår og sommer vil vi opleve endnu mere asfaltarbejde. Der er en 

steder, blandt andet omkring en del kloakdæksler, hvor asfalten omkring har 

løsnet sig, og der skal også udføres noget revneforsegling. Området er blevet 

gået igennem sammen med en konsulent fra Pankas, som har givet tilbud på 



arbejdet. Det betyder at vi for første gang i foreningens historie for alvor får 

glæde af den opsparede kapital. Rent praktisk betyder det dog at vi ikke 

behøver at hæve af pengebeholdningen, men at vi i 2008/09 ikke sætter så 

meget til side, som vi plejer. Vi vælger bevidst en strategi, der går på 

vedligehold, frem for på et tidspunkt, at lægge ny asfalt i hele området. 

 

Men bortset fra alt det så er det mit indtryk at der stadig fred og 

fordragelighed på vores vej.  

 

Jeg plejer også at sige noget om, hvor dyrt det har været at få ryddet sne. 

Men den her vinter er nok den hvor der har været mindst sne nogensinde. Det 

er godt for foreningens økonomi, og det er godt tidspunkt, nu hvor vi har valgt 

at reparere på vejene. 

 

2007 var et år, hvor der blev snakket rigtig meget om dræbersnegle. Jeg ved 

at der er nogen i området som har fået besøg af disse dræbere, men jeg har 

ikke hørt om det er et større problem. Vi er derimod nogle som har fået angreb 

i ligusterhækken af en såkaldt Øresnudebille. Populært kaldes den for 

billetklipperen, da den efterlader ligusterbladene med nogle karakteristiske bid, 

som hvis en togkonduktør havde klippet i en togbillet. Om det går hen og 

bliver et større problem, det ved jeg ikke, men jeg vil opfordre alle til at holde 

øje med hækkene dette forår og sommer. Man kan allerede nu se på bladene 

nu om der har været billetklippere i hækken sidste år. der står en del om 

billerne på Internet, men det er noget med at de er rigtig svære at bekæmpe, 

og at de skal bekæmpes allerede fra maj måned. 

 

I 2007 har vi sat et nyt gyngestativ op på legepladsen. Det gamle var 

gennemrådnet og var alt for usikkert. Der var ikke særlig mange penge på 

budgettet, så vi havde ikke råd til at købe noget hos en autoriseret 

legepladsforhandler. I stedet for købte vi nogle godkendte stolper og lavede 



det selv en lørdag sidst på sommeren. Det gamle stativ blev kørt væk på 

containerpladsen. 

 

I rigtig mange år har der været snakket om at sætte en ny gadelampe op i 

bunden af Fluebæksvej. Behovet er stort for hjørnet ligger i totalt i mørke, og 

da der samtidig er ret befærdet af bilister, gående og cyklister er det et farligt 

sted. Der har bare ikke været råd til det før, og da det så ud til at nu kunne vi 

gøre det, så måtte vi købe nyt gyngestativ. Vi har undersøgt forskellige 

muligheder, fordi der i forvejen står en lampe i nærheden, som er 

uhensigtsmæssigt placeret. Den kunne lige så godt blive flyttet, men prisen er 

nogenlunde den samme som en ny. Så nu bliver det i år at vi så endeligt får 

sat lampen op. 

 

Til sidst vil jeg sige en stor tak til Helle, som efter mange år har valgt at træde 

ud af bestyrelsen. Det er Helles fortjeneste at der kommer en ny gadelampe, 

og det er Helle som har haft helt styr på containerne til haveaffald. Tak for en 

god indsats. 

 

Dette var hvad jeg kan huske fra året der gik, og om planerne for den 

nærmeste fremtid. Alle ønskes en rigtig god sommer. 

 

 


