
8. Nyhedsbrev om gravearbejde i parken med mere 28-09-2014 

Kære medlem af grundejerforeningen 
 

Hermed lidt forskellige informationer fra bestyrelsen. 

Byggepladsen 

Der arbejdes med at støbe i bunden af hullet. Det bør snart være overstået og så gives 
parkeringen fri igen. Så kommer der en periode til midt i oktober uden arbejde på pladsen. 
Der er et par asfalt-huller, som vi har bedt om hurtig reparation omkring. Bl.a midt på 
Heldbovej ved Prisholmvej og nede før Engdals Alle´ i højre side. 

Link til nyhedsbrev fra Hofor 

http://nyhedsbrev.biz/e10/parker/nl/de51a684bbf09a4d/mc2689387/email/ 

 

Fortovsarbejde hos St. Vigerslevgaard 

Formand Werner Schram kontakter St. Vigerslevgård for evt. at aftale et vejsyn, samt 
skabe en bedre dialog når arbejde påvirker os.Bestyrelsen synes, at der er flere skader på 
vores side af Heldbovej, som vi ønsker en dialog om.  

Koldvandsrør (hovedledningen gennem husene i kælderen) 

Der har desværre igen været en vandskade på grund af et tæret rør hos et medlem, denne 
gang på Vangs Alle´ 

På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på at lave et 
fælles oplæg til udskiftning på Rosenholms Alle´. Der er modtaget et overslag og prisen er 
8-10.000 kr. pr. medlem. Werner har opsøgt alle og konklusionen er desværre, at det ikke 
er muligt at lave en fælles udskiftning. Argumenterne imod er, økonomien er ikke til det 
hos alle og nogen vil vente til det er akut. Jævnfør servitutten skal hver grundejer sikre en 
fuld tilstrækkelig vandgennemstrømning. Bestyrelsen vil tage emnet op til næste 
generalforsamling. 

Fortov og vejvedligeholdelse 

Bestyrelsen beder de medlemmer, der endnu ikke har fået fjernet græs, mælkebøtter og 
andet ukrudt fra fortovsarealer og kantstene om at det fjernes. Samtidig er det et godt 
tidspunkt for alle, lige at kigge rundt om huset for at se om træer, hække og beplantning er 
vokset så meget frem, at det generer de omkringboende, og for færdsel på stien foran 
husene. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Helbovænge 
Pbv.  Niels Kolding Pedersen 

http://nyhedsbrev.biz/e10/parker/nl/de51a684bbf09a4d/mc2689387/email/

