
VÆNGERNE
NYT FRA GRUNDEJERFORENINGEN NR. 1 JANUAR 2020

Første spadestik...
Det var svært at styre 
spade og flag samtidig
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[ Advis er præcis det samme som en underretning eller meddelelse
– Altså noget du får fortalt ]

ADVIS
Ordinær Generalforsamling

i Vængerne
tirsdag 24. marts 2020 kl. 19.00

på Lokalcenter Tranbjerg,
Pyramidesalen

PS Indkomne forslag til formanden senest den 15. februar 2020
Dagsorden ifølge vedtægterne

Da bestyrelsen som tidligere nævnt ønsker at opdatere de gamle vedtægter,
 såedes de er tilpasset de nutidige forhold, varsler vi også allerede nu en

Ekstraordinær Generalforsamling
til endelig behandling af dette punkt:

tirsdag den 21. april kl. 19.00
på Lokalcenter Tranbjerg,

Pyramidesalen
Dagsordenen her vil kun indeholde forslaget til nye vedtægter samt evt. andre forlag,

der er indkommet til den ordinære generalforsamling, 
men som ligeledes kræver behandling på en ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Pedersen, formand
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Alle har pligt til at rydde sne og lave glat-
førebekæmpelse på fortov og sti ud for 
deres ejendom. Det skal ske lige fra mor-
genstunden. Husk desuden at rydde omkring 
affaldsbeholdere og postkasser.
Ligger din grund langs en privat fællesvej, 
skal du også rydde sne og bekæmpe is på 
kørebanen.

Grundejerforeningen hjælper med 
 snerydningen af de private veje:
Grundejerforeningen har en aftale om sne-
rydning af de private fællesveje, hvis der 
falder mere end ca. 10-15 cm sne. Denne 
snerydning fratager dog ikke den enkelte 
grundejers forpligtigelse, men skal kun be-
tragtes som en hjælp!
Det er stadigvæk grundejeren, der har ansva-
ret for renholdelse og snerydning af fortov 
og vej. På hjemmesiden vaengerne.dk finder 
du et kort med en oversigt over de private 
veje.

Holder din bil i vejen for sneploven?
En sneplov fylder meget på vores små veje 
og det kan være svært for ploven at komme 
forbi en parkeret bil. Så tænk lige over, hvor-
dan du parkerer, især hvis der er udsigt til 
sne. Vi oplever jævnligt, at en vej ikke kan 
ryddes, fordi en enkelt bil holder i vejen! 
Og lad være ved at parkere ud for en sti.
Og tænk dig om, inden du kører ud eller ind, 
når der er sne!

Snerydning af stierne i Vængerne
Grundejerforeningen har lavet denne 
 aftale: Stierne i fællesarealet imellem 
Skovgårdsvænget og Jegstrupvænget, ryddes 
og gruses/saltes på hverdage inden kl. 7.30. 
Desuden bliver der også ryddet i weekenden 
inden kl. 8.

Mange af de korte stier i Vængerne ryddes 
ikke for sne, da vi af erfaring ved, at de ikke 
benyttes, når der er sne.
I Jegstrupvænget bliver der ikke ryddet på 
stien mellem nr. 75-81, 189-195, 209-211, 
315-321, 337-343, 491-497, 511-517 og 
531-537.
I Skovgårdsvænget bliver der ikke ryddet på 
stien mellem nr. 74-80, 284-290 og 456-462.

Mere information
Kommunen fører som vejmyndighed tilsyn 
med, at grundejere opfylder deres forplig-
telser. I tilfælde af mangler kan Kommunen 
lade snerydning og lignende ske for ejers 
regning. 

Info om snerydning
Det skal du gøre som grundejer:

”Husk at du kan påføres 
 erstatningsansvar ved uheld 

 eller ulykker, som sker,
fordi du ikke har overholdt din 
pligt til at  bekæmpe glatføre”

Husk den årlige
indsamling af skrald på de 

grønne områder

søndag den 22. marts
kl. 10.00

Mødested ved 
Børnehavens P-plads.

Vi håber på stor deltagelse
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Det er blevet en kamp mod vejrguderne at få 
legepladsen etableret.
Det startede godt i den første uge med grave-
arbejdet, men så satte regnen ind og gjorde 
det svært at færdes uden at ødelægge for me-
get. I perioder har udgravningerne nærmest 
lignet soppebassinerog gjort det umuligt at 
køre med maskiner
Vi havde håbet at kunne blive færdig inden 
jul men opgav da det ville have forvandlet 
området til en dyb mudderpøl at fortsætte.
Det er trods alt store mængder grus der skal 
køres ind.
Vi forventer at komme igang igen sidst i uge 
1 eller i uge 2.
Solskinsdage med klare frostnætter står højt 
på ønskesedlen !
Der er brug for 3-4 dage med nogenlunde 
føre for at kunne blive færdig.

En af følgerne af byggetilladelsen til at 
etablere en legeplads som vores er at red-
ningsvæsnet har den oprettet i deres system. 
Så er de klar over hvor de skal køre hen ved 
alarmering. Derfor har vores legeplads som 
nævnt i det sidste nyhedsbrev fået en adresse 
man skal oplyse hvis man ringer 112.
Adressen er Skovgårdsvænget 368.

Og skal nok få en festlig dag. Vi starter snart 
planlægningen. Sandkassen er færdig og det 
er dejligt at se at der allerede er blevet serve-
ret sandkager i det lille hus.

Jens Erik Posselt

Status på legepladsen
Det er blevet en kamp mod vejrguderne at få legepladsen etableret.

Dagen for den officielle indvielse 
ligger stadig fast på

lørdag den 14. marts 2020 kl. 13


