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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

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

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

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

Bestyrelsen 
Efter den ordinære generalforsamlingen den 23. marts  1999 har bestyrelsen konstitueret sig 
således:

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

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

Bestyrelsen            og dens 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 vejled-
ning, 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 2. Suppleant:

Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

1. Suppleant:
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

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

R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 07.12.1999 så foreningens status således udDen 07.12.1999 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning : kr. 0,00 
Girokonto : kr. 33.627,12
Bankbøger : kr. 163.687,74 
Checkkonto : kr. 61.685,43
Tilgodehavender : kr. 441,73

Ialt : kr. 259.442,02

               V E J F O N DV E J F O N D

 
Bankaktier : kr. 28.900,00
Bankbøger/Aftaleindskud : kr. 334.537,68
Girokonto : kr. 10.218,87

Ialt : kr. 373.656,55

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  9.386,13
Kurt Hansted
Kasserer
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Juletræsfest 1999 
Søndag den 5. december var dagen for årets store juletræsfest.

Vi startede som tradi-
tionen byder med sange 
og dans omkring det 
flot pyntede juletræ. 
Nissemor og nissesøn  
førte an i løjerne, og de 
mange fremmødte børn 
(de fl este i 4-5 års alderen) 
fulgte meget oplagte 
med i legene, hvor alle 
de gamle julesange og 
traditionelle børnelege 
blev genopfrisket.

Der blev også tid til at råbe på 
julemanden, dette måtte dog 
ske nogle gange før han hørte 
børnenes råb – efter sigende 
kniber det med hans hørelse – eller 
var det den motoriserede kane der 
larmer for meget.

Endelig dukkede han op, og de 
mindste børn gjorde store øjne, 
og var dybt interesseret i hvad han 
havde i sin sæk.
Julemanden havde trods sin travle 
måned, dog tid til at blive og lege 



5

med børnene.

Det  var jo heller ikke uden interesse, at han havde hjælpe nisser med, 
som uddelte store godteposer til alle børnene.

Til de voksne blev der solgt amerikansk lotteri med mange fl otte præmier.

Herefter var det tid for de små at sige farvel til Julemanden og Ole 
Lukøje (far skulle vist også hjem og se damehåndbold).
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Forinden var der dog 
også tid til at de større 
børn kunne lege og have 
nogle konkurrencer, 
limbo, ballondans, og 
lakridsspisning med 
mere.
  
Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
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Vedrørende snerydning.
    

ÅRHUS KOMMUNE INFORMERER
BEKENDTGØRELSE

om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af gader, veje og 
pladser i Århus kommune
 
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991om vintervedligehol-
delse 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 fortorve, 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 at færdselsmæssige grunde, 
og som kan håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra 
ejendomme, ligesom pligten omfatter 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 henvendelse til stadsingeniø-
renskontor, telefon 89 40 44 04, i kontortiden: mandag og onsdag kl. 8 - 16, 
tirsdag, torsdag og fredag kl. 8 - 15.
I akutte situationer uden for kontortiden kan man dreje tlf. 86 12 14 55, ÅR-
HUS BRANDVÆSEN. 
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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 vejarealet ud for ejendommene.
Disse forpligtelser påhviler ejerne af de tilstødende grunde, selv om grundene 
ikke har vejadgang til den private fællesvej eller sti.
PRIVATE FÆLLESVEJE PÅ LANDET
I henhold tll lovens §8 pålægges det de færdselsberettigede til private fælles-
veje og stier at udføre snerydning, bekæmpelse af glat føre og renholdelse 
af biveje. 
      
REGLER FOR FORPLIGTELSERNES UDFØRELSE
Snerydning skal fi nde sted snarest muligt efter snefald. Færdselsarealerne 
ryddes i det omfang, færdselen 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.
Renholdelsespligten omfatter pligt til at feje og at fjerne ukrudt fra asfalterede, 
brolagte, fl isebelagte eller på anden måde overfl adebehandlede færdselare-
aler, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for 
færdselen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb 
og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
En grundejer kan efter lovens §14 overdrage til en anden i vedkommende 
ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for 
opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren.
Sådan overdragelse skal fi nde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i 
nærheden af ejendommen.
Aftalen skal være skriftlig og skriftligt anmeldes til politiet, der under visse 
omstændigheder kan nægte at godkende den.

ÅRHUS BYRÅD
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Festpladsen kl. 18.21

Beskæring

Grundejerforeningen 

Vængerne har holdt 25 års jubilæum, hvilket vi også kan se på vores 
hække og træer i området. Der hvor der før var besvær med at få planterne 
til at gro, har vi nu besværet med at holde beplantningen inde på egen 
grund. Der er mange steder, hvor hække vokser ud over fortov og vej.
Ukrudt ved kantsten får lov til at vokse ud på vejbanen, hvor det ødelægger 
de nyasfalterede veje.
Bestyrelsen har gjort en del grundejere opmærksom på deres forpligtelser 
til at vedligeholde hegn og renholde  fortov og vej. 

Vi vil også her i gøre det klart, hvilke forpligtelser man har som grundejer:

Træer, buske og hække skal beskæres eller klippes, så de ikke vokser ud 
over grundens skel mod vej eller sti. Beskæring skal, hvor andet ikke er 
bestemt, foretages af grundejerne. Grene fra større træer må dog vokse ud 
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Bestyrelsen 
ønsker alle en 
god jul og et
 godt nytår

over skellet, når det kan ske uden gene for trafi kanter på fortov, sti eller 
kørebane, og grene ikke dækker for gadelyset. Grundejerne ved vejkryds 
skal være særlig opmærksom på beplantning på hjørner, som evt. skal 
beskæres i henhold til oversigtsdeklarationen.

Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne omfatter pligt til at fjerne 
ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, fl isebelagte eller på anden måde 
overfl adebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig 
forurenende eller til ulempe for færdslen …….

Lovens krav bør selvfølgelig opfyldes, men samtidig er en velplejet hæk / 
beplantning og et renholdt fortov jo en fryd for øjet – grundejerens såvel 
som den forbipasserendes. Så også derfor …..

God arbejdslyst!       

Niels Jørgen Schriver
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Fastelavnsfest
Det nye årtusindes første festarrangement i VÆNGERNE bliver 
fastelavnsfesten søndag den 5. marts 2000 kl. 10.00, hvor vi 
slår katten af tønden i Grønløkkeskolens B-fl øj.

Nærmere meddelelse vil blive omdelt i februar måned, hvor 
også tidspunkt for billetsalg vil fremgå - reserver allerede nu 
denne formiddag.
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Vi har åben for salget:
Fredag 10/12 kl. 15-18
Lørdag 11/12 kl. 10-16
Søndag 12/12 kl. 12-16
Fredag 17/12 kl. 15-18
Lørdag 18/12 kl. 10-16
Søndag 19/12 kl. 12-16
Mandag 20/12 kl. 15-18
Tirsdag 21/12 kl. 15-18
Onsdag 22/12 kl. 15-18
Torsdag 23/12 kl. 12-18
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Knallertkørsel!
Vi er så heldige, at vi bor i et område, hvor der ved planlægningen blev 
tænkt meget på trafi ksikkerheden. Modellen hedder trafi kdifferentiering, 
hvor gående og motorkøretøjer er adskilt på henholdsvis stier og veje. Så 
længe vi lever op til intentionerne om differentiering, kan vi trygt færdes 
rundt i området. Vores børn har en sikker skolevej, og de mindre børn kan 
færdes uden risiko. Sådan fungerer det heldigvis det meste af tiden, men 
desværre ikke hele tiden. 

Jeg tror, de fl este er klar over, at knallertkørsel ikke er tilladt på stierne. 
Alligevel møder vi unge, fortrinsvis drenge, der drøner rundt eller kører om 
kap på deres knallerter til fare og gene for de gående og cyklende, som 
retmessigt færdes på stierne. Desværre møder vi også voksne, der væl-
ger stierne til knallertkørsel, og selv om deres kørsel ofte er mere adstadig 
end de unges, så er vores stisystem heller ikke indrettet hertil.

Vi vil derfor henstille til forældrene til de unge knallertkørere, at de ind-
skærper deres børn, at knallertkørsel foregår på vejene og ikke på stierne, 
og vi beder de voksne knallertkørere om at foregå med et godt eksempel, 
så de unge ikke forledes til at tro, at de gerne må køre på knallert på stier-
ne, hvis de bare kører langsomt.

Jeg er blevet kontaktet af forældre der var rystede efter en spadseretur på 
stierne med deres småbørn, hvor de måtte springe til side, for at undgå 
påkørsel af et par unge knallertkørere, der kørte ræs. Heldigvis slap de 
med skrækken, men deres lyst til at færdes i området med børnene havde 
fået et knæk.

Vi ønsker at alle trygt kan færdes i stisystemet, så hjælp med at få stoppet 
knallertkørsel på stierne inden der sker ulykker. Jeg tvivler i øvrigt på, at 
en knallertforsikring vil dække udgifter ved skader, der er sket på steder, 
hvor knallertkørsel er forbudt.

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller



15

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11

Vidste du

at 30 % af vores kunder fi nder deres nye bolig i udstillingen i Center 
Syd.

at 10 % af vores kunder fi nder 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.
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REVYFESTEN 1999
Efter nogle års pause genoptog vi igen traditionen med en revyfest for 
grundejerforeningen Vængerne’s medlemmer.

Revykompagniet har de senere år spillet på kroen og henlagde sidste år deres 
forestilling til Tranbjerg Lokalcenter.
Vi fl yttede derfor vor revyfest fra Aulaen på Tranbjerg skole til Lokalcenteret.
Vi var lidt spændte på, om der nu var plads nok til alle, både til spisning, revy og 
efterfølgende dans.

Lokalerne fungerede perfekt til det antal deltagere der var trods det at vi godt 
kunne have ønsket os lidt større opbakning omkring dette arrangement.

Aftenen startede med fællesspisning, hvor personalet på lokalcenteret havde 
fremstillet en lækker buffet som bestod af ,  røget ørred m. røræg, græske 
frikadeller m. kartoffelsalat, fransk roastbeef m. pasta salat/grøn salat, div. brød
frugtsalat m. friske frugter, marcipan cocokage og kaffe.

Efter spisningen  gik vi så over i lokalcentrets festsal, hvor Revykompagniet 
underholdte de næste 2 timer med årets revy 1999. 
Herefter gik vi tilbage lokalcentrets kantine/opholdsrum, hvor Jim og Jeff spillede 
op til dans.
Alt i alt en god aften – men vi kunne godt have været fl ere.

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
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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
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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.

detet

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. Endvidere er 
der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 23. marts 1999 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

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

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

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Tlf. 86 29 17 37 

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

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

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 "VÆN-
GERNE", og kun til brug i foreningens område.


