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Omkring 83% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengein-
stituternes betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automa-
tisk til grundejerforeningen på  sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, 
der medfører ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pen-

Kontingentindbeta-

Ole 

Ansvarsområde 3.
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15.
Tlf.: 86 29 32 91

Ansvarsområde 2.
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Ansvarsområde 1.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996, har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer:
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337
Tlf.: 86 29 24 08

Formand:
Harry L. Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf.: 86 29 21 42

Bestyrelsen               og den opgaver:
Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer 
de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og 
fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen.

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vej-
ledning, hvad der angår forholdet mellem den enkelte grundejer og 
myndighederne.

Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger 
festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Sekretær:
Marianne Depenau 
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71 1. Suppleant:

Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf.: 86 29 99 01

2. Suppleant:
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf.: 86 29 47 55
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

Ole Fryland
Kasserer

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00

REGNSKAB:
Den 28.11.1996 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning: ...kr. 618,97
Girokonto: ...............kr. 542,34
Bankbøger: .............kr. 130.808,74
Checkkonto:............kr. 32.102,24

Ialt: ........................ kr. 164.072,29

VEJ FOND
Bankaktier:..............kr. 13.775,00
Pankbøger: .............kr. 36.397,51
Aftaleindskud: ........ kr 500.576,60

Ialt: ........................ kr. 550.749,11

udgifter vedr. hærværk år til dato kr. 14.708,63
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Vi har modtaget:
VEDR:  JERES HUND.

Vi er nogle beboer her i Tranbjerg, der er meget generet af jeres hund. Er det 

rimeligt , at den står og gør lidt over syv og morgenen eller sent om aftenen ? Det 

synes vi ikke.

Ifl g. politiets vedtægter, er det forbudt da det indgår under støjgene - derfor 

henstiller vi venligst jer om at tage hensyn. Vi har ikke noget imod hunde, men 

vi har absolut noget imod, at blive generet af en evendelig gøen på upassende 

tidspunkter.

Hilsen nogle beboer i Tranbjerg.

SVAR PÅ ANONYM KLAGE!!

Det at modtage en anonym klage, er som jeg ser det, meget umoden og meget 
tæt på at være latterlig. Jeg mener at hvis vi ikke kan tale sammen om de proble-
mer, der opstår undervejs i så tæt bebygget område, så er vi ved at være langt 
ude.
Det mest tåbelige ved denne klage er, at min hund på ingen måde er den eneste, 
som gøer morgen og aften. og hunde har jo for vane at gø, hvis de høre noget på 
vejen.
Det eneste jeg kan sige vedr. denne klage er, at jeg ikke agter at gøre noget som 
helst ved min hunds gøen, men jeg har valgt at tage denne klage humonstisk, 
som jeg for øvrigt også ved mange andre gør.

Venlig Hilsen

Søren Kock
Jegstrupvænget 387
8310 Tranbjerg
(men den kender I jo)
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ANSVARSFORSIKRING
Jeg er blevet stillet spørgsmål om hvorvidt grundejerforeningen har 
en ansvarsforsikring, hertil kan jeg svare JA.

Forsikringen dækker såfremt en person skulle komme til skade, 
hvor grundejerforeningen har ansvar for, og grundejerforeningen 
bliver kendt skyldig for uheldet, træder forsikringen i kraft.

Venlig hilsen

Harry Lindberg Andersen
Formand

ÅBENT BREV TIL BESTYRELSEN:
Først og fremmest tak for velvillig behandling på generalforsamlingen 
af mit forslag til opsættelse af en postkasse på Skovgårdsvænget, til 
trods for at jeg desværre ikke selv kunne være til stede.

Dernæst tak for hurtig og eff ektiv behandling af sagen, specielt til Harry 
Lindberg Andersen. Det var fl ot at det lykkedes, og fl ot det gik så hurtigt.

Det er mit håb, at mange vil få glæde af den.

Med venlig hilsen

Axel Berring.
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JULETRÆSFESTEN 1996
Så er det jul igen, er starten på 
en af de kendte julesange, tra-
ditionen tro afholdte Vængerne 
den årlige juletræsfest på den 
første søndag i december som 
også i år var den første dag i 
julemåneden. 

Kl. 14.00 blev dørene åbnet og 
Nissemor tog imod de 87 for-
ventningsfulde børn og deres 
forældre, hvilket var starten på 
en god og hyggelig eftermiddag 
med musik og dans omkring det 
fl ot pyntede juletræ. 

Der blev sunget de traditionelle ju-
lesange. Efter mange forsøg lykke-
des det at råbe “Julemanden” frem. 
Han sagde, at han havde meget 
travlt men han fi k dog tid til at lege 
lidt med børnene og derefter dele 
godteposer ud.
Herefter fortsattes med sanglege 
som Bro, Bro, Brille, Så går vi rundt 
om et Juletræ med lys og mange 
andre. 
Der var også tid til fl ødebolle- og 
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Limbokonkurrence og 
efter uddeling af god-
teposer blev der sagt 
godnat til Ole Lukøje som 
afslutning for de aller-
mindste børn, hvorefter 
der fortsattes med lege 
for de lidt større børn.

En hyggelig eftermiddag 
for både børn og voksne.

Ansvarsområde 3.
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SNERYDNING.
For vinteren 1996/97 er der truff et aftale om snerydning af veje og stier. Stierne i 
fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, og stikvejene bliver alle ryddet 
på hverdage og i weekend inden kl. 07.30.

Af viste kort, fremgår det hvilke andre stiforbindelser der vil blive ryddet for sne.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at der er stiområder som vi af erfaring ved 
ikke benyttes når der ligger sne. Disse områder vil ikke blive ryddet for sne eller på 
anden vis blive glatføre bekæmpet.

I Jegstrupvænget vil der ikke blive ryddet imellem nr. 75 - 81, 189 - 195, 
315 - 321, 337 - 343, 491 - 497 og 511 -517

I skovgårdsvænget vil der ikke blive ryddet imellem nr. 74 - 80.
Bestyrelsen

= sneryddes og glatførebekæmpes 
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RØDGRAN
PYNTEGRØNT

NORMANSGRAN
JULETRÆSFØDDER

SMÅ TRÆER I POTTER
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Bestyrelsen 

ønsker alle en 

god jul og et 

godt nytår
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Rotter!
Det er velkendt, at der fi ndes rotter i kloakerne. Igennem mange år har 

vi her i området en gang imellem haft besøg af mus, og vi har så kunnet 
trøste os med, at så længe der var mus, så var der ikke rotter. Sådan er det 
ikke mere!

Rotterne i kloakerne kan hverken vi eller kommunensrottefænger 
udrydde. Ved kommunen siger de oven i købet, at så længe rotterne bliver 
i kloakerne, hjælper de med at holde rørene rene. Normalt holder de sig i 
kloaknettet, men hvis du ser rotter andre steder, skal det anmeldes til:

Århus Kommune
Vej- og kloakvedligeholdelsen
Thorsvej 2
8230  Åbyhøj

Tlf. nr. 89 40 49 34
Ekspeditionstid mandag - fredag 9.30 - 15.00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG/SOLBJERG
v/ Maja Kjær Petersen
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tran-
bjerg J

Vi er fl yttet
til Center Syd!!!

og byder velkommen i vores nye lokaler
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Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363

Tlf. 86 29 15 24

Kontor:
Elverdalsvej 44a
Værksted:
Oddervej 55
Tlf. 86 27 36 23

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT 
GLARMESTER-
ARBEJDE UDFØRES

BEGRAVELSER
LIGBRÆNDING
Alt kan aftales

hjemme hos
Dem selv

RING FOR AFTALE

86 29 12 44
BEDEMAND
POUL JUUL

SKOVGÅRDSVÆNGET

TRANBJERG
BEGRAVELSESFORRETNING
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆN-
GERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afl øb på parcellen.

Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383

Hvor udstyret også skal afl everes efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på  Birkegårdsvej  4. i Hasselager 
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:

Hverdage kl.  11.00 - 18.00
Lørdage -  10.00 - 14.30
Søndage -  10.00 - 14.30

Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvi-
dere er der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaf-
tensdag.
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996 har bestyrelsen konstitueret sig såle-

Kasserer
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337

Tlf. 86 29 24 08

Formand
Harry Lindberg Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf. 86 29 21 42 

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

Ansvarsområde 2
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

1. Suppleant
Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf. 86 29 99 01

2. Suppleant
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf. 86 29 47 55

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37
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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.

Depositum for borde og stole  150.00 kr.
Depositum for Grill  150.00 -
Leje af borde og stole    50.00 -
Leje af telt u. borde og stole     350.00 -
Leje af telt m. borde og stole       400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering. 

Depositum tilbagebetales ved afl evering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren 
(grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i  orden. Der vil dog altid 
være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv ønsker dette.
Henvendelse bedst mellem kl. 17.00 - 19.00 (bedes venligst respekteret)  til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383 
Tlf.: 86 29 36 20

NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen "VÆNGERNE", 
og kun til brug i foreningens område.


