
 

Nyhedsbrev maj 2021 
 

Ændring af indkørsel til Hybenvej 
 

Til efteråret bliver der plantet aroniabuske i noget af rabatten langs vejen og der er nu 
sået græs langs vejen.  

 

Ændring af sti mellem Gyvelvej og Syrenvej 
 

Arbejdet med ændring af stien er nu kommet godt i gang. I forbindelse med 
arbejdet er der foretaget opstamning af træer langs stien, så lange grene i 

bunden af træerne er fjernet og træerne er klippet til, så de får en tæt krone i 
løbet af et par år. Samtidig sker der også finpudsning af anden beplantning, så 

stien bliver mere farbar.  
Stien bliver flyttet, så den stadig vil slynge sig, men også så den ikke går helt 

tæt op ad huse. Det betyder, at der er og vil blive plantet, hvor stien lå 

tidligere efterhånden, som arbejdet bliver udført.   
 

Beskæring af beplantning ved postkassehus / fælles område Halbyvej 
 

I løbet af sommeren vil Per fjerne hyben og gyvel langs med postkassehus og 
Halbyvej. Også her vil træerne blive opstammet.  

Ændringen sker for, at området bliver lettere at vedligeholde. 
 

Ladestik til elbiler 
 

Hvis du har behov for lademulighed til din elbil, anbefaler bestyrelsen, at du 
etablerer det ved dit eget hus. Grundejerforeningen etablerer ikke ladeanlæg. 

 
Gamle renovationsstativer bør fjernes 

 

Bestyrelsen anbefaler, at gamle renovationsstativer bliver fjernet. Vi ser 
desværre, at der bliver lagt affald i de stativer, som endnu står i området. 

Renovationsfolkene tømmer dem ikke. Og med tiden vil affaldet tiltrække 
uønskede dyr og give lugtgener.  

 
 

 



Kontakt til bestyrelsen 
 

Vi beder om, at telefonisk kontakt til bestyrelsen først sker efter kl. 19.00, da 
flere af os er på arbejde i dagtimerne. 

 
Generalforsamling 

 
Vi forventer, at generalforsamling kan holdes den 14. august kl. 10.00 i Lem 

Hallen. Reserver allerede dagen nu – indkaldelse følger.  
 

Og husk: 
• Hund i snor med lort i pose 

• Hastighed max 30 km i timen – lavere hastighed er helt ok 

• Husk at tage hensyn til naboerne, når du skal lave støjende aktiviteter  
 

Arbejdsdag på Hybenvej 
 

Lørdag den 8. maj var der arbejdsdag på Hybenvej. Der var mødt ca. 35 
grundejere op. Og der blev fabrikeret borde og bænke af den gamle badebro, 

ryddet op på området, luget i gabinonerne m.m. 
Alle havde en god dag og fik hygget sig under arbejdet og i pauserne 

undervejs. 
 

Maj hilsner og god pinse fra bestyrelsen 

 

 

 
 

 
 


