UtterslevhøjGrundejerforening

Generalforsamling 15. april
-forløb godt og med små 50 deltagere.
Bestyrelsens beretning for såvel foreningen som
vejudvalget blev godt modtaget, og der blev givet
tilbagemeldinger, som bestyrelsen arbejder videre
med. Blandt andet et ønske om afrensning af
graffiti og en fortsættelse af sonderingerne, som
sigter på en færdigrenovering af fortovene i 2009.
Der var indlæg for og imod ungdomshus på
Dortheavej, som mødedeltagerne kunne forholde
sig til, men som ikke fik en opbakning, der gav
anledning til et nærmere engagement fra
bestyrelsens side.
Opfølgning efter generalforsamlingen
Bestyrelsen har tilmeldt vores berørte skilte,
lysmaster, målerskabe m.v. til den kommunale
gratis graffitiafrensning og søger dialog med
kommunens vejafdeling, for at finde en løsning til
krydset Mosebakken/Hyrdevangen, så den
gennemkørende trafik på Hyrdevangen tvinges til
bremse ned/stoppe op.
Vi har netop fået et tilbud fra Nordea, hvor vi kan
låne til fortovsrenovering og en eventuelt ny
belægning på kørebanen til en rimelig fast rente,
en begrænset hæftelse for den enkelte og over 15
eller 20 år. Bestyrelsen fortsætter dette
udredningsarbejde og informerer nærmere senere
på året.

Bestyrelsen er fortsat:
Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28,
tlf.: 38 28 13 31
Keld Knudsen (næstformand), Mosebakken 3,
tlf.: 38 28 44 48
Peter Gjaldbæk (kasserer), Storkebakken 33,
tlf.:38 60 05 47
Erik Erup Larsen(sekretær) Nebbegårdsb. 49,
tlf.: 38 60 70 32
Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9,
tlf.: 38 80 08 25
Christine Pedersen,(suppleant) Harespringet 21,
Tlf.:39 66 66 71

Er du i tvivl, om din bolig er vurderet for højt
- det viser sig nemlig, at en del boliger sælges til
en lavere pris end vurderingen fra oktober sidste
år. Mæglerkæden EDC vil - muligvis som andre
mæglerkæder – lave en gratis vurdering, som kan
indsendes til Skat, sammen med en klage over
vurderingen.
Når du har klippet din hæk, fjernet ukrudt på dit
fortov og fejet rendestenen, så har også du gjort
dit til, at vores område kan komme til at se
fornuftigt vedligeholdt ud.
- og græsslåning, motorsavning o.l. på søndage
kun mellem 9.00 og 12.00.

Vi skal fejre Sankt Hans i Anlægget i Enemærket med båltale af
formand for lokaludvalget på Bispebjerg, Alex Heick.
Det er mandag den 23. juni klokken 20.30 det sker.
Skulle nogle få lyst til indvortes efterslukning skænker vi
et glas for en 10-er.

Med venlig hilsen, bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk

er lørdag den 23. august. Indbydelsen er på vej

