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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.

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.

Indhold:
 side   4.  Kloakker
 side   6.  „Juletræsfest“
 side   8.  Snerydning
 side 15. Så’n ser de ud
 side 16. Udlejning/udlån
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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.
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

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 29. marts 2001 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.

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

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

2. Suppleant:
Vakant

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

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Bestyrelsen

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
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf.: 86 29 04 67

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Vakant

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

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37

vakant
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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
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.

314

R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 19.11.2001 så foreningens status således udDen 19.11.2001 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning : kr. 1,00 
Girokonto  : kr. 53.516,00
Bankbøger  : kr. 175.499,00 
Checkkonto  : kr. 117.709,00
Tilgodehavender : kr. 1.457,00

Ialt  : kr. 348.182,00

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

 
Bankaktier  : kr. 39.440,00
Bankbøger  : kr. 378.135,00
Aftaleindskud  : kr. 56.188,00
Girokonto  : kr. 13.389,00

Ialt  : kr. 487.152,00



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:

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, nytårsaf-
tensdag og 1. nytårsdag.

Forstoppelse ?
4 13

Vedligeholdelse af kloakledninger

I deklarationen der gælder for Vængerne står der i stk. 5: 
„Private stikledninger der er fælles for fl ere ejendomme, vedligeholdes af 
ejendommens ejere i fællesskab med lige andele.“

Vores område har efterhånden nået den alder, hvor vi begynder at opleve 
eksempler på, at dette punkt i vedtægterne bliver aktuelt. I „Vængerne“ har 
vi ikke en opskrift på hvordan det rent praktisk gribes an, men vi anbefaler, 
at de rækker der har fælles stikledninger drøfter mulighederne for hvordan 
problemerne bedst løses, hvis de opstår. Der kan være tale om situatio-
ner, hvor det bliver aktuelt, at rekvirere en slamsluger, og i givet fald kan 
spørgsmålet blive, hvem der rekvirerer, og hvordan den fælles betaling 
organiseres, så rekvirenten ikke står tilbage med sorteper og problemer med 
at inddrage betaling fra rækkens øvrige beboere.

Hvis der skulle opstå større skader, hvor en omlægning af ledningerne er 
påkrævet vil husforsikringen normalt dække udgiften eller dele heraf, men 
kun hvis der er tegnet en tillægsforsikring for stikledninger og skjulte rør, 
også kaldet udvidet rørskadeforsikring.

Enkelte husstande har, så vidt jeg har hørt, allerede haft problemer med 
kloakrenovering inde på livet. Jeg vil hermed opfordre Jer til at skrive et 
indlæg til „Vængerne“, og derigennem dele jeres gode og dårlige erfaringer 
med os andre. Indlæg kan afl everes til Knud Dreier, Skovgårdsvænger 210 
eller sendes som e-mail til: vaengerne@vaengerne.dk

Lene Christina Møller
Ansvarsområde 1



Redaktionelt
Eventuelle indlæg til næste nr. af VÆNGERNE - Nr. 1. 2002, der udkommer i 
marts måned 2002, skal være redaktøren i hænde senest 15. februar 2002.

Herudover er der planlagt udsendelse

i maj 2002 sidste frist for indlæg den 14. april 2002
i september 2002 sidste frist for indlæg den 25. august 2002
i december 2002 sidste frist for indlæg den 10. november 2002

Grundejerforeningen har fået eget domæne navn til VÆNGERNE’s hjemmeside, 
som derfor har skiftet adresse, og fi ndes nu på adressen:

 http://www.vaengerne.dk

hvor der vil være adgang til bladets artikler, endvidere vil de benyttede billeder her 
kunne ses i de oprindelige farver.

Hjemmesiden vil også blive brugt til at bringe orientering til medlemmerne.

Ligeledes vil vedtægterne for grundejerforningen, samt deklaration for området 
samt seneste godkendte regnskab kunne fi ndes her.

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
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JULETRÆSFEST
Juletræsfesten den 2 dec. måtte vi desværre afl yse på grund af alt for lidt tilmeld-
te.  Der var tilmeldt 20 børn til festen og det var en nedgang på 15 børn i forhold til 
sidste år. Mange af de tilmeldte var børn hvis bedsteforældre havde meldt dem til, 
og kun ganske få var her fra foreningen og ejerlauget.
Vi har på baggrund af den manglende opbakning til arrangementet besluttet at 
afl yse juletræsfesten de næste år. 
Men hvis der er nogle som ligger inde med nogle ideer til ting der evt. kunne 
ændres er i meget velkomne til at kontakte mig, og så vil det blive taget med på 
møde i foreningen. 

VORES NÆSTE ARRANGEMENT ER FASTELAVN DEN 10/2 2002. 
SÅ SÆT X UD FOR DENNE DATO OG KOM TIL TØNDESLAGNING. 

Med venlig hilsen 
Jan Smidstrup                                  GOD JUL & GODT NYTÅR 

SNERYDNING.
For vinteren 2000/01 er der truffet aftale om snerydning af veje og stier. Stierne i 
fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, 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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7
Juletræsfester
Som det fremgår af  Jan Smidstrup’s indlæg på side 6 har bestyrelsen desværre på 
grund af ringe tilslutning set sig nødsaget til at afl yse årets juletræsfest.

Dette fi k mig til at gå en tur i arki-
verne for at se om jeg kunne fi nde 
ud af i hvor mange år der har været 
afholdt juletræsfest i 
VÆNGERNE.

Allerede ved foreningens start  var 
der i første nummer af bladet in-
vitation til Børnenes Juletræsfest, 
lørdag den 29. december 1973, på 
Tranbjerg Kro - billetpris kr. 8,00.

Kun 30 børn tilmeldte sig, hvorfor 
festen blev afl yst.
I  november 1974 indkaldte man 
til et medlemsmøde for at se om 
man kunne få tilsagn fra nogle 
medlemmer, der var interesseret 
i at hjælpe til ved afvikling af for-
skellige arrangementer, men da 
kun 12 var fremmødt turde man 
ikke gå igang med Juletræsfesten.
I 1975 forsøgte man igen, men 
måtte også dette år afl yse idet der 
denne gang kun var 12 børn og 9 

voksne tilmeldt.
Efter nogle år, hvor der ikke var interesse for afholdelse af juletræsfest, lykkedes det 
i 1979 at få arrangeret en juletræsfest. 
Igennem årene har der været meget stor tilslutning, og de år hvor der var fl est, var 
der mere end 150 børn plus deres forældre og bedste forældre, hvor det også af 
pladshensyn var nødvendigt at låne Tranbjerg skole’s aula til Juletræsfesten.
Deltager antallet har dog været noget svingende, men en del år ligget på godt 100 
børn. De sidste par år har antallet desværre været dalende, sidste år var der kun 
31 børn plus forældre.
En god og hyggelig tradition er med dette års få tilmeldte derfor desværre slut.
Men har der ikke kunnet arrangeres Juletræsfest, har der trods nogle år - med få 
tilmeldte børn, så til gengæld lige siden 1974 været afholdt Fastelavnsfest, lad os 
håbe at denne tradition får lov at overleve.
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8  9

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 714 af 
11. september 1997 om vintervedlige-
holdelese og renholdelse af veje samt 
Byrådets beslutning af 17. december 
1970 bekendtgøres herved følgende:

Offentlige gader, veje, pladser og sti-
er, 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, be-
kæmpelse 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 etable-
ret af færdselsmæssige grunde, og som 
kan håndhæves af det offentlige, ikke 
kan opnås direkte adgang fra ejendom-
me, ligesom pligten højst omfatter 10 m 
af det nærmest ejendommen beliggen-
de færdselsareal.

Nærmere oplysning om, hvilke gader, 
veje, pladser og stier, der bestyres eller 
administreres af Kommunen, kan fås 
ved henvendele til Vej- og Kloakvedlige-

holdelsen, telefon 8940 4404.

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 ejen-
dommene.

Disse forpligtelser påhviler ejerne af de 
tilstødende grunde, selv om grundene 
ikke har vejadgang til den private fæl-
lesvej eller sti.

Private fællesveje på landet:

I henhold til lovens § 8 pålægges det de 
færdselsberettigede til private fællsveje 
og stier at udføre snerydning, bekæm-
pelse af glat føre og renholdelse.

Regler for forpligtelsernes udførelse:

Snerydning skal fi nde sted snarest mu-
ligt efter snefald. Færdselsarealerne 
ryddes i det omfang, færdslen kræver 
det, og snebunkerne henlægges på 
fortovene nærmest kantstenen eller på 
kørebanerne nærmest kantstenen.

Bekendtgørelse om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af ga-
der, veje og pladser i Århus Kommune.

Rendestene og nedløbsriste skal holdes fri 
for sne.

Bekæmpelse af glat føre skal udføres sna-
rest muligt efter førets indtræden.

Renholdelsespligten omfatter pligt til at feje 
og at fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, 
fl isebelagte eller på anden måde overfl ade-
behandlede færdselsarealer, at fjerne affald 
og andet, der er særligt forurenende eller 
til ulempe for færdselen, samt at renholde 
grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgen-
nemløb og udløbsrender for alt, der kan 
hindre vandets frie løb.

En grundejer kan efter lovens § 14 overdra-
ge til en anden i vedkommende ejendom 
eller i nærheden af ejendommen bosat per-
son at drage omsorg for opfyldelsen af de 
forpligtelser, der påhviler grundejeren.

Sådan overdragelse skal fi nde sted, så-
fremt grundejeren ikke bor på eller i nærhe-
den af ejendommen.

Aftalen skal være skriftlig og skriftligt an-
meldes til Politiet, der under visse omstæn-
digheder kan nægte at godkende den.
Århus Byråd

 

Vedrørende snerydning.

Vi har åben for salget:
Fredag 30/11 kI. 15-18
Lørdag   1/12 kI. 10-16
Fredag   7/12 kI. 15-18
Lørdag   8/12 kI. 10-16
Fredag  14/12 kl. 15-18
Lørdag  15/12 kI. 10-16
Søndag  16/12 kI. 12-16
Mandag 17/12 kI. 15-18
Tirsdag  18/12 kI. 15-18
Onsdag 19/12 kI. 15-18
Torsdag 20/12 kI. 15-18
Fredag  21/12 kI. 15-18
Lørdag  22/12 kI. 10-16
Søndag  23/12 kI. 10-16

eller så Iænge lager haves! D
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