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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Bettina Henneberg
Jegstrupvænget 157
Tlf.: 86 20 14 21

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

GOD JUL
Fra nedlægning af ny fjernvarmeledning

Indhold:
side
side
side
side

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

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

2. Suppleant
Vakant

3.
5.
6.
7.

Internet - Fibernet
Udlejning / Udlån
Information fra Tranbjerg Varmeværk
Snerydning
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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:
Bettina Henneberg
Jegstrupvænget 157
Tlf.: 86 20 14 21
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

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.

SNERYDNING.
For vinteren 2008/09 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.

1. Suppleant:

2. Suppleant:

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

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

= 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

3

6
Vælg kabel-tv pakken, hvis du vil modtage en alsidig radio- og tv-pakke, der uden
videre kan ses overalt i boligen og på alle tv-apparater. Skift til fiber-tv, hvis du vil
vælge mere frit, opleve helt nye måder at se tv på og modtage de bedste digitale
signaler. Eller vælg en kombination af kabel-tv og fiber-tv for en beskeden merpris.
Så får du adgang til alle fordelene på én gang.
Se meget mere om tv-pakkerne, efter du har valgt fiberpakke
Se www.profiber.dk for yderligere information

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 for Grundejerforeningen Vængerne har fra flere sider fået opfordring til
at undersøge hvor mange der i området er interesseret, at få bredbåndsforbindelse
til internettet via Østjysk Energi. Vi ønsker derfor at indsamle information om
interessegrundlaget for evt. at skifte sine eksisterende tv- , telefoni- og internet
abonnementer ud med Østjysk Energi´s tilbud om en fiberbaseret løsning, også
kaldet „Profiber“.
I øjeblikket er man ved at etablere profiber i Tranbjerg SØ. For at motivere Østjysk
Energi til også at tilbyde Profiber i Tranbjerg SV, ønsker vi via en E-mail /
underskriftindsamling, at påvirke deres prioritering af nye Profiber områder.
Det understreges at man ikke forpligtiger sig til at tegne et abonnement, men at
man udelukkende tilkendegiver, hvorvidt man finder tilbuddet interessant.
E-mails kan sendes til Flemming M. Hansen på mail@fmh.dk og underskrifter kan
afleveres i postkassen på Skovgårdsvænget 64.
Nedenstående er et udklip fra Profibers hjemmeside, hvor du også selv kan finde flere
oplysninger
Hop ud i Fibernettets muligheder
Hurtigere internet
Du kender det sikkert: På nogle tidspunkter af døgnet virker din internetforbindelse
lidt træt. Med fiberbaseret internet kan du sætte turbo på din internethastighed. Du
deler ikke forbindelsen med resten af nabolaget, og derfor får du en stabil og langt
hurtigere internet-forbindelse.
Tjek de fordelagtige fiberpakker med internet, telefoni og digitalt fiber-tv
Se mere om hurtigere internet

Bestyrelsen

Information fra Tranbjerg Varmeværk
Sammen med denne udgave af VÆNGERNE vedlægges brochure om varmeveksler,
nærmere information vedr. køb kan fåes ved henvendelse til Tranbjerg Varmeværk.

Billigere telefoni
Tilslut din telefon til fibernettet og spar op til 80 procent på telefonregningen, uden
at det går ud over kvaliteten. Du beholder selvfølgelig dit eksisterende telefonnummer og får adgang til de fleste af de services, du kender i dag. Start med en
fiberpakke og bestil telefonien, når Profiber er installeret.
Læs, hvordan du får telefonregningen helt i bund
Skarpere tv
Med Profiber får du helt nye muligheder for selv at vælge de kanaler, du vil opleve.

Kontortid:
Mandag - torsdag
Fredag
Telf.: 86 29 25 88

Internet - Fibernet - Profiber

kl. 9-14.30
kl. 9-12.00
Fortsættes side 6.
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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 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
1.000.00 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
"VÆNGERNE", og kun til brug i foreningens område.

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

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

Tlf. 86 29 07 11
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

