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Grønne områder 
 
Som de fleste nok har bemærket, er volden ved Jernaldervej og Holmstrupgårdvej nu blevet beskåret, og vi 
synes at resultatet er blevet OK, og som vi havde forventet. Arbejdet er dog ikke helt færdigt, da vores gart-
ner har lovet at køre græsklipperen over de værste vildskud på de tilstødende græsarealer. Inden arbejdet 
begyndte var der indsigelser fra enkelte grundejere langs Jernaldervej mod beskæringen, da deres grunde 
ville blive delvist blotlagte mod Jernaldervej. Dette tog vi en snak med dem om, og vi blev enige om at tilpas-
se beskæringen på den berørte strækning. Vi forventer, at helhedsindtrykket vil udligne sig over to til tre år. 
Alle grundejere i foreningen er i øvrigt velkomne til at hente det brænde, gartneren har savet op.  
 
Vi har i bestyrelsen en forventning om, at vi kan fortsætte beskæringen af den sidste del af volden til næste 
vinter, det er strækningen for enden af Holmstruphøjvej. 
 
Vi har haft møde med Aarhus Kommune vedrørende eventuel oprensning af søerne. Det var kommunens 
vurdering, at vandkvaliteten i søerne var god, og at en oprensning kun var nødvendig med 15 – 20 års mel-
lemrum. Jeg vil foreslå kommunen, af vandstanden i den lille sø eventuelt hæves med 10-15 cm, for at opnå 
et pænere vandspejl. 
 
 
Snerydning 
 
Hans fra afd. 7 har overtaget ansvaret for snerydning i området, og har lavet nye aftaler med vores entrepre-
nør. Vi har aftalt at stramme op på grusning og snerydning på et par af de mest befærdede stier i vores om-
råde. 
 
 
Fibernet  
 
AURA har besluttet at grave fibernet ned i vores område. Arbejdet forventes startet op i september, og der er 
ca. 75 der har tilmeldt sig, og det har man fundet tilstrækkeligt. 
Hans fra afd. 7 er grundejerforeningens tovholder på projektet, så evt. spørgsmål kan rettes til ham. 
 
 
Viborgvejs udvidelse 
 
Vi har i oktober haft et møde med repræsentanter fra Aarhus Kommune angående fremtidig ud- og indkørsel 
for beboerne på Holmstruphøjvej. Her fremlagde de igen de tre velkendte løsningsforslag; udkørsel Jernal-
dervej, udkørsel Holmstrupgårdvej eller som nu, udkørsel Viborgvej, dog med den forskel, at Viborgvejsløs-
ningen nu bliver et såkaldt fransk kryds. 
Det er en samlet bestyrelse i grundejerforeningen, der går ind for at bevare Holmstruphøjvejs tilslutning til 
Viborgvej. 
 
 
                       Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. 
 
                                                                         Jan Ole Bredgaard 
 
 


