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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Grundejerforeningen har indkøbt et telt samt flere borde og stole, som kan lejes af foreningens medlemmer. Nærmere beskrivelse af teltet vil kunne ses på hjemmesiden:
http:// www.vaengerne.dk under medlemmernes hjørne.
Depositum for borde og stole
150,00 kr.
Depositum for Grill
150,00 Leje af borde pr. stk.
5,00 Leje af stole pr. stk.
2,50 Leje af telt u. borde og stole
800,00 Depositum telt
1000,00 Lyskæde
50,00 Lejen samt depositum betales ved udlevering.
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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
“VÆNGERNE”, og kun til brug i foreningens område.
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Bestyrelsen

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 27. marts 2008 har bestyrelsen konstitueret sig
således:

Bestyrelsen

og dens opgaver:

Formand:
Ole Bondrop
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30
formand@vaengerne.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:
Flemming Møller Hansen
Skovgårdsvænget 64
Tlf.: 61 16 65 70
referent@vaengerne.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.
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64
Telefontid:
torsdage 17.30 - 20.00
ansvar2@vaengerne.dk

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

Ansvarsområde 3.
Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Tlf.: 86 21 64 24

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:

2. Suppleant:

Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

Mia Nørby
Jegstrupvænget 509
Tlf.: 29 46 39 57

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

Formand
Ole Bondrop
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Flemming Møller Hansen
Skovgårdsvænget 64
Tlf.: 61 16 65 70

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

Ansvarsområde 2
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64
torsdage 17.30 - 20.00

Ansvarsområde 3
Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Tlf.: 86 21 64 24

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

1. Suppleant
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

2. Suppleant
Mia Nørby
Jegstrupvænget 509
Tlf.: 29 46 39 57
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Kantstens opkørsler
Vi er fra Århus kommune blevet gjort opmærksom på, at opkørsler der
er etableret ved de kommunale veje, skal være godkendt af kommunen.
Såfremt disse opkørsler ikke er godkendt, vil det betyde at der ved
evt. reparation af veje/fortov, at ikke godkendte opkørsler - ikke bliver
genetableret.
Vi skal derfor opfordre de grundejere der ligger op til offentlig vej, og
som har fået etableret opkørsel selv at rette henvendelse til kommunens
afdeling Trafik og Veje tlf. 8940 4404, eller kontakte Steen Boye Ansvarsområde 2. torsdage 17.30 - 20.00 telf. 20 98 66 64.
Er du usikker på om du ligger op til vej, og har fået etableret en opkørsel,
så kontakt ligeledes Ansvarsområde 2 Steen Boye. ansvar2@vaengerne.dk
Bestyrelsen.

VIGTIGT
Grundejerforeningen rekvirerer snerydning af de private veje,
hvis der falder mere end ca. 10 - 15 cm.
Denne snerydning fratager ikke den enkelte grundejers forpligtigelse, men skal betragtes som en hjælp.
Det vil altid være grundejeren der har ansvaret for renholdelse
og snerydning af fortov og vej.
Af hensyn til at snerydnings maskinerne kan komme til at rydde ordentligt på vejene så tænk over hvordan du parkerer.
Bestyrelsen
Se mere om snerydning og glatførebekæmpelse på siderne 4 - 5 - 6

18-28 år? Check-in
til dine fordele.
0Y\]UOVVOXZuN\WWOYQZVKXO\O\OXLKXU
NO\LKUUO\NSQYZWONOX\UUOPY\NOVO._Pu\
LVKXN^KXNO^VK`\OX^OZuOXUK]]OU\ONS^YZ^SV
U\YQ]VSZZO\PY\YZ\O^^OV]O]QOLc\
8O^LKXUYQ@S]KNKXUY\^O\_NOXu\]QOLc\
.O^UY]^O\NSQROVVO\SUUOXYQO^Xu\N_R`O\
ZOXQOS`Y\O]ZOXQOK_^YWK^O\OVVO\`OU]VO\
`KV_^KRY]Y]._UKX^SVWOVNONSQ-ROMUSX
ZKUUOXSPSVSKVOXOVVO\Zu`Y\O]RTOWWO]SNO
R`Y\N_UKXV]OWO\OYWPY\NOVOXO

Tranbjerg Afdeling
Kirketorvet 5
8310 Tranbjerg J
86290466
nordea.dk

Gør det muligt

4

9

Uddrag af Bekendtgørelse om snerydning, glatførebekæmpelse og
renholdelse af gader, veje og pladser i Århus Kommune
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 og lovændring
nr. 292 af 28. april 2000 om vintervedligeholdelese og renholdelse af veje samt
Byrådets beslutning af 17. december 1970 bekendtgøres herved følgende:
Offentlige gader, veje, pladser og stier, som bestyres eller administreres af
Kommunen:
I henhold til lovens § 5 pålægges det ejere af ejendomme, der grænser til en
offentlig gade, vej, plads eller sti inden for bymæssig bebyggelse, at udføre
snerydning ud for ejendommene, bekæmpelse af glat føre og renholdelse af
fortove, stier og andre færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående
færdsel.
Undtaget er ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold til en
adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan
håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendomme,
ligesom pligten højst omfatter 10 m af det nærmest ejendommen beliggende
færdselsareal.
Nærmere oplysning om, hvilke gader, veje, pladser og stier, der bestyres eller
administreres af Kommunen, kan fås ved henvendele til Trafik og Veje, mail
trafikogveje@aarhus.dk, telefon 8940 4400.

Private fællesveje i by og bymæssig bebyggelse:
I henhold til lovens § 7 pålægges det ejerne af ejendomme, der grænser til
private fællesveje eller stier, at udføre snerydning, bekæmpelse af glat føre og
renholdelse af vejarealer ud for ejendommene.
Disse forpligtelser påhviler ejerne af de tilstødende grunde, selv om grundene ikke
har vejadgang til den private fællesvej eller sti.

Regler for forpligtelsernes udførelse:
Snerydning skal finde sted snarest muligt efter snefald. Færdselsarealerne
ryddes i det omfang, færdslen kræver det, og snebunkerne henlægges på
fortovene nærmest kantstenen eller på kørebanerne nærmest kantstenen.
Rendestene og nedløbsriste skal holdes fri for sne.
Bekæmpelse af glat føre skal udføres snarest muligt efter førets
indtræden.

Selvom det er lidt tidligt, vil vi allerede nu gøre opmærksom på, at vi planlægger
afholdelse af Fastelavns fest søndag den 14. februar 2010 kl. 10.00.
Skolernes vinterferie er i uge 7 - 2010, og Fastelavns søndag er den første
søndag i denne skoleferie, men vi planlægger alligevel afholdelse af Fastelavnsfesten, så reserver allerede nu formiddagen den 14. februar 2010.Der vil senere
komme meddelelse om billetsalg m.m.
Du kan også holde dig orienteret via vores hjemmeside www.vaengerne.dk, hvor
der også vil komme oplysniger om Fastelavns festen.
Vi vil gøre meget for at gennemføre Fastelavns festen, men forbeholder os dog
ret til at aflyse Fastelavns festen såfremt der på grund af vinter ferien ikke er et
tilstrækkeligt antal solgte billetter.
Der vil blive omdelt program og tidspunkt for billetsalg i slutningen af januar 2010
- eller du kan forhånds tilmelde dig på e-mail ansvar3@vaengerne.dk.
Bestyrelsen.
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SNERYDNING.
For vinteren 2009/10 er der truffet aftale om snerydning af veje og stier. Stierne
i fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, alle ryddes på hverdage
inden kl. 07.30.
Af viste kort, fremgår det hvilke andre stiforbindelser der vil blive ryddet for sne.

Den mest effektive
markedsføring af din bolig
Sætter du din bolig til salg hos home, kan du være sikker på, at den
bliver set. Vi kan tilbyde effektiv markedsføring i Danmarks største
boligavis - homenyt og Danmarks mest besøgte boligsite - home.dk

= 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

TRANBJERG/SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Center Syd Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg
tranbjerg@home.dk

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

Tlf. 86 29 07 11
www.home.dk

Bestyrelsen
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

6
Det tager Kommunen sig af
Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle offentlige veje, cykelstier og
parkeringspladser m.v.
Først ryddes de største og vigtigste veje til og fra byen og de veje, hvor der kører
busser. Derefter kommer turen til de mindre veje og gader, stier og parkeringspladser.
Når der er “tryk på”, kan der gå tid, inden sneen er ryddet alle steder. Men maskinerne er på vej!
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Beskæring/klipning af træer og hække
ved veje og stier.
Grundejerforeningen har fra Århus kommune - Trafik og Veje fået besked
om at sørge for, at områdets træer og hække af hensyn til den frie passage beskæres og klippes i henhold til nedenstående information fra Århus
Kommune. Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejer der selv
er ansvarlig herfor, og at hegn/hæk eller anden beplantning ud til sti eller
vej ikke må overskride skel - reglen er også gældende ved brandstier og
vendepladser.

Det skal grundejerne gøre

Bestyrelsen.
Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud
for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden.
Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is
på kørebanen.
Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere
og postkasser. Eventuelle brandhaner og installationer til trafikregulering ud for en
grund skal også holdes fri for sne.
Husk at
Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke
har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre!
Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af
mangler kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning.
Pensionister
Hvis du er pensionist, og bor i eget hus, kan du få hjælp til snerydning. Betingelsen er, at man ikke selv kan klare det, og at der heller ikke er andre i husstanden, der kan. For at være med i ordningen, skal du betale et tilmeldingsgebyr.
Du kan få flere oplysninger hos visitationskontoret i Sundhed og Omsorg.
Henvendelse
Spørgsmål kan rettes til visitationskontoret i Sundhed & Omsorg på telefon 89 40
97 00 mellem 8 - 15 på hverdage.

Uddrag fra Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 Lov om offentlige veje, og
Lovbekendtgørelse 670 af 19. august 19999 Lov om private fællesveje
§ 103. Stk. 2. Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal
fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning
ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis
vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade
arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.
§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt,
kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet,
nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden
for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på
grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen mellem grundejerne af udgifterne
ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af træer og anden beplantning og med hensyn
til kommunens udførelse af arbejdet finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse.

