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Udlejning / Udlån.

Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde og stole
Leje af telt u. borde og stole
Leje af telt m. borde og stole

150.00 kr.
150.00 50.00 350.00 400.00 -

NR. 3. SEPTEMBER

2001

8. ÅRGANG



Lejen samt depositum betales ved udlevering.
Depositum tilbagebetales ved aﬂevering 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.
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.

Indhold:
side 4. Sct. Hansfesten
side 6. Redaktionelt
side 7. Hønsehold
side 10. Parkering
side 15. Så’n ser de ud
side 16. Udlejning/udlån
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Bestyrelsen

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamlingen den 29. marts 2001 har bestyrelsen konstitueret sig
således:

Bestyrelsen
Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

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

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

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

Sekretær, fører foreningens protokol.

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

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

Ansvarsområde 2.
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf.: 86 29 17 37

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

Ansvarsområde 3.
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

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

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71
e-mail:
dreier@oncable.dk

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

1. Suppleant:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 125
Tlf.: 86 29 32 67

Formand
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf. 86 29 64 80

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf. 86 29 36 20

Tlf. 86 29 17 37

Tlf.: 86 29 04 67

Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86 72 03 37

2. Suppleant:
Vakant

Kontingentindbetaling.
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes
betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk 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 pengeinstitut.
Kurt Hansted
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Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

1. Suppleant
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf. 86 29 32 67

2. Suppleant
Vakant
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ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

Vidste du
at 30 % af vores kunder ﬁnder deres nye bolig i udstillingen i Center
Syd.
at 10 % af vores kunder ﬁnder deres nye bolig på TeVefonen eller på
Internet.

ALT
GLARMESTERARBEJDE UDFØRES
Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363
Tlf. 86 29 15 24

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

at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden
annoncering og med færre omkostninger for sælger.

Spørg home når du skal sælge din
bolig.

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK
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Sct. Hans festen 2001
Sct.Hansfesten blev igen i år et stort tilløbsstykke.
Denne lørdag aften startede med snobrød til børnene, og at der er mange børn i
Tranbjerg er der ingen tvivl om. De hyggede sig sammen med deres forældre ved
bålet til langt ud på aftenen.
Og når de ikke spiste snobrød legede de med hinanden, spiste pølser og slik hvilket der kunne ses på køen foran slikboden. Den måtte hurtigt melde udsolgt af
mange ting. I teltet havde vi igen i år besøg af Jim & Jeff.
Kl.18 lød de første toner og med det samme var der folk i teltet.
Jim & Jeff fandt hurtigt de velkendte sange frem og der blev en meget hyggelig
stemning. Greedence Clearwater Review var på scenen fra kl. 19.30 til 22.00 kun
afbrudt af en ½ times pause.
De 4 Århus drenge gjorde et godt stykke arbejde og var et spændende bekendtskab. Der var på dette tidspunkt samlet mere end 1000 mennesker på plænen i
dette dejlige vejr denne lørdag aften.
Kl.22 tændte vi bålet og Greedence Clearwater Review spillede midsommervisen
som aftenens sidste nummer.
Som afslutning på dagen var der fyrværkeri, som vi ﬁk mange roser for da folk gik
hjem. Men aftenen var ikke slut, for teltet blev fyldt op da Jim & Jeff begyndte at
spille igen. Og der var en fantastisk stemning.
Kl. 24 lukkede vi hanerne og folk forlod pladsen i god ro og orden. Tak for det.
Ansvarsområde 2
Jan Smidstrup
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og aﬂøb på parcellen.
Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:
Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Hvor udstyret også skal aﬂeveres efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Mandag til fredag kl. 11.00 - 18.00
Lørdage
10.00 - 14.30
Søndage
10.00 - 14.30
Helligdage 10.00 - 14.30
1. maj og Grundlovsdag - Almindelig åbningstid (afhængig af
ugedag)
Fra 1. oktober til 31. marts holdes lukket om søndagen.
Endvidere er der lukket juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag og 1. nytårsdag.
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PARKERING
Bestyrelsen får jævnligt klager over parkering af lastbiler på vejene i området. Vi bringer derfor et uddrag fra Bekendtgørelse
om parkering i Århus Politikreds, og skal samtidig igen gøre
opmærksom på, at færdselsloven også gælder på områdets veje.

§ 6.
Stk.1.Påhængsredskab (herunder camping-vogne), traktorer, motorredskaber,
frakoblede påhængs- og sættevogne, samt
havarerede eller ubrugbare køretøjer må ikke
parkeres på vej (d.v.s. vej, gade eller plads,
herunder parkeringsplads) i mere end 12 timer.
Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres på
havneområdet i Århus.
Stk. 3. Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg
(lastbiler, varebiler, busser), samt på-hængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt
over 750 kg, må ikke på hverdage i tiden fra kl.
1800 til kl. 0600 og på søn- og helligdage hele
døgnet, parkeres i Århus kommune indenfor
de byområder der er afgrænset af færdselstavlerne E 55 - »tættere bebygget området« - med
en af følgende tekster: ÅRHUS, LYSTRUP,
ELSTED, EGÅ, SKÆRING, BRABRAND
og TRANBJERG.
Undtaget fra parkeringsforbudet er de gade-og
vejstrækninger, parkeringspladser eller områder iøvrigt, hvor der ved afmærkning med
færdselstavler er tilkendegivet, at parkering
er tilladt for de omhandlende motorkøretøjskategorier.
Bestyrelsen
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JULETRÆSFEST

Redaktionelt

Af hensyn til evt. indlæg fra grundejerne, har vi fastlagt deadline og
omdelingstidspunkter for VÆNGERNE for året 2001.
Nr. 4. deadline 25. november udkommer
2001

medio december

Som et forsøg, vil bladets billeder kunne ses i farver på hjemmeside adressen:
http://www.hjem.get2net.dk/vaengerne
hvor også foreningensvedtægter og deklaration for området samt
seneste godkendte regnskab vil kunne ﬁndes.
Ansvarsområde 4

HUSK at sætte X i kalenderen til JULETRÆSFESTEN
søndag den 2. december 2001
Nærmere oplysninger om billetsalg m.v. vil blive omdelt medio
november
Jan Smidstrup
Ansvarsområde 2
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Uddrag af bekendtgørelsen
§ 7.

Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde o.Iign. samt
anIæg mv. væsentIige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjæIpende foranstaltninger.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen
nedIægge de nødvendige forbud, herunder kræve anIægget eller indretningen fjernet.
Uddrag af Miljjøministeriets
bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj
1992 om ikkeerhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold mm.

Dispensation og klage

Kommunalbestyrelsens afgørelse efter Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Flere grundejere i området har valgt at holde høns. Desværre får
bestyrelsen af og til klager over støj og lugt. Vi har derfor valgt på
de følgende sider at bringe denne orientering om hønsehold, og
opfordre til at man tager hensyn til naboerne, og indretter sin hønsegård efter vejledningens anvisninger.
Bestyrelsen
Der danses omkring juletræet
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Vejledning om hønsehold

Denne vejledning er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse
nummer 366 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Bekendtgørelsen er udstedt
den 10. maj 1992.

Gyldighedsområde
Vejledningen gælder for hønsehold.
Eventuelle bestemmelser om hønsehold i gældende byplanvedtægt
eller gældende lokalplan er dog fortsat gældende.

Anvisninger for indretning og drift
Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet
hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke færdes frit.
Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering
på grund (2,5 meter fra skel).
Hønsegården skal være etableret mindst 2.5 meter fra skel, med mindre
der er etableret et fast og tilstrækkeligt tæt hegn i skel.
Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra hønsene
skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede
Fra Jegstrupvænget
beholdere eller nedgraves i jorden umiddelbart efter rensning af
hønsehus og hønsegård.
Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i natog morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus
om natten indtil klokken 07.00. Lørdag og søn- og helligdage dog
til klokken 08.00.

Før man etablerer hønsehold

Hønseholdet kan give anledning til støj- lugtgener. Etableringen bør derfor
altid ske under ordnede forhold.
Kommunen anbefaler, at kommende ejere af hønsehold altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt placering af hønsehus og hønsegård. På den måde kan man som kommende hønseholder tage naboen
med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.
Hvis man er i tvivl, kan man kontakte Danmarks Fjerkræavlerforening
for Raceavl, Postboks 1327, 7500 Holsterbro. Tlf.: 97 40 58 44, eller
Miljøcenter Østjylland I/S, Tlf.: 87 61 29 00.

