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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
På generalforsamlingen blev det besluttet at indkøbe et nyt, telt samt flere borde og
stole. Både telt, borde og stole er indkøbt, og en nærmere beskrivelse vil kunne ses på
hjemmesiden www.vaengerne.dk,www.vaengerne.dk under medlemmernes
hjørne.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde pr. stk.
Leje af stole pr. stk.
Leje af telt u. borde og stole

NR. 3 DECEMBER

2004

31. ÅRGANG
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150.00 kr.
150.00 5.00 2.50 800.00 -

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.
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf.: 87 44 00 29
NB! Udlån/leje af borde-stole, telt og grill er kun for medlemmer af Grundejerforeningen

Fra nedlægning af ny fjernvarmeledning

Indhold:
side
side
side
side
side
side
"VÆNGERNE", og kun til brug i foreningens område.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efterlysning
Vendepladser
Opkørsler
Legepladserne
Snerydning
Udtynding af beplantning
www.vaengerne.dk
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Bestyrelsen

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 26. marts 2003 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen

og dens opgaver:

Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
schriver@oncable.dk

Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37
kasserer@vaengerne.dk

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær:
Anette Voldby Hansen
Jegstrupvænget 177
Tlf.: 86 29 57 09
A.Voldby@mail.dk

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 1.
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf.: 87 44 00 29

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

Ansvarsområde 2.
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 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 redaktørsamt redaktør af
hjemmeside.

1. Suppleant:
Ole Bondrup
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30

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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Anette Voldby Hansen
Jegstrupvænget 177
Tlf. 86 29 57 09

Ansvarsområde 1
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175

Ansvarsområde 2
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf. 87 44 00 29

Tlf.86 72 03 37

Tlf.: 86 29 04 67

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

1. Suppleant
Ole Bondrup
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30

2. Suppleant
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64

2. Suppleant:
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64

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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Vidste du

Efterlysning

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.
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

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

Fra det grønne område er der fjernet nogle skilte
Fodgænger/cykelsti, hundetoilet og Knallert kørsel forbudt.
Skulle der være nogen der ved hvor disse skilte befinder sig bedes de rette henvendelse til bestyrelsen.
Red.
www.vaengerne.dk
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Forstoppelse ?

Vendepladser.

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser, der kan lånes af VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afløb
på parcellen.

Der er efterhånden flere og flere af Vængernes medlemmer som ikke
respekterer vendepladserne, og bruger dem, som oplagsplads ved
ændringer af hus og have.
Dette er ifølge § 49 stk. 1. bekendtgørelse af lov om private fællesveje
ulovligt, så skal der bygges eller laves anden have, så undlad at bruge
vendepladserne.

Rensebånd og kloakrenser kan lånes ved
henvendelse til:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175

Dette for det gode naboskabs skyld og at jeg ikke skal rende rundt og
„venligst anmode“ folk om at vise hensyn til de øvrige beboere, og
respekter „Lov om private fællesveje“.

Hvor udstyret også skal afleveres efter endt
brug.
NB!
Bemærk at højtrykspuleren er slidt op og derfor
ikke mere udlånes.

I samme forbindelse, vil jeg også gøre opmærksom på, at parkering i
området også følger gældende regler. Parkering og henstilling af
campingvogne og trailere er forbudt, så skal du have lignende stående
ved boligen, så snak med naboerne og vis lidt respekt for andre.
Niels R. Hansen
Næstformand

Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Mandag til fredag kl.
Lørdage
Søndage
Helligdage -

11.00
10.00
10.00
10.00

-

18.00
14.30
14.30
14.30

1. maj og Grundlovsdag - Almindelig åbningstid (afhængig af
ugedag)

Parkering forbudt

www.vaengerne.dk

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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Udtynding af beplantning.

Asfaltramper.

I forbindelse med, at Århus Stiftstidende har bragt en artikel om beskæring
af træer og buske i grønningen langs Gl. Horsens Landevej, har
bestyrelsen rettet henvendelse til Naturforvaltningen, der har svaret
således:

Så lykkedes det endeligt. Asfaltfirmaet var her fredag d.
29.10.04 og fik lavet samtlige 27 asfaltramper.
Det har været en lang og „trals“ periode fra sidst i august og så
til nu.
Mange har ringet til mig og Niels Schriver, de fleste med
venlige forespørgsler om hvornår ramperne blev lavet. En enkelt
meldte fra undervejs og flere kom til, den sidste meldte sig til
torsdag aften.
Jeg beklager den lange ventetid, og håber ikke at generne har
været alt for store.
Med venlig hilsen
„Det grønne område“
V/Marianne Depenau.

„Naturforvaltningen har modtaget Deres henvendelse, hvori De udbeder
Dem vore overvejelser i forbindelse med et kommende tyndingsarbejde
langs Gl. Horsens Landevej.
De har læst om arbejdet i Århus Stifttidende den 14. november 2004.
Til Deres orientering vil der kun blive udført tyndinger på den modsatte
side af vejen, ind mod Kirkevænget. Der vil altså ikke blive tyndet i den
randplantning, der ligger op mod Deres grund og resten af
Jegstrupvænget, og det må bero på en misforståelse, at Århus
Stifttidende har bragt oplysninger derom.
Beplantningen på Kirkevængets side er planlagt som tæt busket med
ege-overstandere med fuldt udviklede kroner. Det er derfor nødvendigt
at tynde ud i træerne, så de ikke trykker hinanden og skærmer for
lysindfald.
Der vil blive fældet ca. 30 % af egetræerne.
Derudover reduceres buskettet langs cyklestien ind mod Kirkevængets
ejendomme, så området virker mindre lukket og mørkt. „
Venlig hilsen
Rikke Kroier
Landskabsarkitekt
Århus Kommunes Naturforvaltning
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J
Tlf. 89402786

Fjernvarmeledning
Tranbjerg Varmeværk har afsluttet arbejdet med nedlægning af
ny hovedledning i gennem det
grønne område, og flisestierne
er blevet reetableret.
Red.
NB! Flere billeder på:
www.vaengerne.dk
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SNERYDNING.
For vinteren 2004/05 er der truffet aftale om snerydning af veje og stier. Stierne i
fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, alle ryddes på hverdage og
i weekend inden kl. 07.30.
Af viste kort, fremgår det hvilke andre stiforbindelser der vil blive ryddet for sne.

Legepladserne.
I løbet af sommeren har bestyrelsen været igang med en gennemgang
og renovering af samtlige legepladser.
Alle Rutschebanetårne har fået træbeskyttelse.
Legeplads nr. 1 v/nr. 195-189: har fået ny sandkasse og nyt træ på
bord/bænkesæt
Legeplads nr. 2 v/nr. 74-80: ny sandkasse og nyt træ på bord/
bænkesæt
På flere gynger er der skiftet plastrør på kæderne. Et enkelt
vippedyr er fjernet.
Renovering af sandkasser og gynger fortsætter vi med til næste
år.
Med venlig hilsen
„Det grønne område“
v/Marianne Depenau.

= sneryddes og glatførebekæmpes
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

