Formandsberetning 6. april 2016
Renovering af fortove
I det forgange år har vi brugt vores energi og penge på at gøre stien langs vores søer mere farbar. Vi har
enkelte steder lagt nyt stabilgrus under, der er lagt dræn langs de mest våde områder, og vi har hævet stien
5-10 cm.
Fortovene fra busstoppestedet på Jernaldervej ind mod vores område har i flere år været i kritisabel stand.
Dette har vi over et par gange påtalt over for kommunen dog uden held. Sidste år fik vi i første omgang
afslag, og blev bedt om, at grundejerne langs fortovene selv skulle vedligeholde dem. Vi insisterede dog på
et møde med kommunen på stedet, og her var holdningen dog en helt anden. Nu ville man både lægge nyt
fortov samt renovere asfalten. Det blev lovet, at det ville blive gjort i år. Vi følger op på sagen.

Grønne områder
I året der er gået har vi valgt, at lade vores gartner fortsætte beskæringen langs skrænten mod Jernaldervej. Det er vores plan, at dette arbejde skal fortsætte de næste par år, både på skrænten mod Jernaldervej,
men også mod Holmstrupgårdvej.
Vi har også ladet skrænten mod afd. 4 beskære og overvejer for tiden, i samarbejde med vores gartner, et
mere permanent bunddække på området.
Der har været adskillige træer i vores område som ikke kunne modstå efterårets storme. Disse er også blevet ryddet af vores gartner.
Omkring vores søområde og på den lille ø, har vi ladet gartneren beskære en stor del af den vilde bevoksning. Jeg ved, at der er forskellige holdninger til hvor meget eller hvor lidt af den vilde vækst man skal lade
blive, men jeg har valgt, som jeg også nævnte på sidste års generalforsamling, at fortsætte med at lade
enkelte strækninger omkring søerne vokse vildt, og lade resten klippe ned ca. hver andet år.

Viborgvejs udvidelse
Vi fik igennem Klaus Bendixen fra Hasle fællesråd, arrangeret et møde med Aarhus kommune med henblik
på at få forbedret udkørselsforholdene fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. På mødet blev det dog klart, at
udvidelsen af Viborgvej efter årtiers udsættelse snart ville blive en realitet, og vi kendte jo alle til den
foreliggende Cowi rapport.
Det blev på mødet aftalt, at vi (grundejerforeningen) skulle gå hjem og kigge på alternative forslag til en
udkørsel til Viborgvej, mod at Aarhus kommune så ville undersøge, om man kunne lave et højresvingsspor
ved udkørslen.
Vi drøftede i hovedbestyrelsen derefter hvilke forslag vi kunne pege på eller foreslå, og det var en enig
hovedbestyrelse, der pegede på en lysreguleret ud og indkørsel ved Viborgvej. Vi har skrevet til kommunen
og fremlagt vores holdninger og argumenter. Brevet og svaret kan ses på vores hjemmeside.

Vi blev også på mødet lovet et høringsmøde angående Viborgvejs udvidelse, og det løfte bragte Kim
Dalbøge helt i mål med et velorganiseret og meget velbesøgt møde i Skjoldhøj kirke.

Skraldespande
Der blev på sidste års generalforsamling foreslået opsætning af skraldespande ved søområdet. Det blev
aftalt, at bestyrelsen skulle undersøge hvad det ville koste. Vi har spurgt vores gartner hvad det ville koste,
da det formentlig er ham der kan gøre det billigst - han er alligevel i området. Prisen for tømning vil blive
omkring kr. 7.800.- excl. moms om året, dertil kommer etablering og indkøb af standere og spande. Vi er i
bestyrelsen enige om ikke at sætte skraldespande op.

Snerydning
Kim Dalbøge har overtaget ansvaret for snerydning. Der er indhentet nye tilbud, men indtil videre beholder
vi vores hidtidige entreprenør. Det er også aftalt, at der skal være fokus på de stier som grundejerforeningen er ansvarlig for at rydde og gruse.
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
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