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Agenda

• Kommunale områder

• Havedage

• Fastelavn

• Legepladsudvalg

• Snerydning 

• Asfalt

• Hastighed

• Afsluttende bemærkninger
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Kommunale områder /Per
Sti
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• Sti – Stien mellem 98 og 100:

• Kommunen har velvilligt foreslået en 
armeret græssti, som nu endelig er 
blevet etableret.

• Der er på det seneste iagttaget stor 
aktivitet af mountainbikes m.m. på 
stien mellem nr. 98 og 100, hvorfor 
bestyrelsen har drøftet etablering af 
en form for chikane/bom eller 
lignende således at cykling vil blive 
begrænset, men ingen hindring for 
gående mm.

Kommunale områder /Per
Sti
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Havedage /Susse
1. havedag afholdt den 11. juni 2016 
Alm. vedligehold af fællesarealer.

2. havedag afholdt den 11. september 2016
Fokus på rydning af fællesbedet på sydlige torv mellem 
nr. 128 og 134 bestående af ‘træt’ beplantning. Yderligere 
rydning af beplantning i fællesarealet ved legehuset.

Minigraver lejet til det hårde "rod-arbejde" og håndkraft 
for resten.

Søndag synes at have de flestes præference fremadrettet.

Kæmpe indsats fra alle – tak!

Ekstra arbejdsdag i oktober 
Fokus på planering af det sydlige torv samt ved legehus, 
herunder såning af græs. 

Resultatet - fantastisk flot! ….og om lidt skal I nyde en 
lille fotoserie fra det slidsomme arbejde 

Gartner
Afsatte midler til brug for gartner er ikke brugt i 2016. 

Havedage i 2017
11. juni 2017
24. september 2017
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…det slidsomme arbejde
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…pauserne, aaarhhh
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…frokosten, behøver vi sige mere?
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…og så lige en opfølgende havedag
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Fastelavn /Susse

• Som noget nyt holdte vi i 2016 
fastelavn med Parcelforeningen 
Dalsø Park.

• Flot fremmøde selv om det var 
meget koldt. 

• Årets konge: Isabel 
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Legepl.udv. /Ida

• Udvalgets proces, status og et 
nyt forslag

• FK vedr. etablering af legeplads:
• Ansøgningsprocedure
• Godkendelse
• Produktsikkerhed
• Faldunderlag
• Forsikringstilsyn
• ...

• Byplanvedtægt nr. 9. 2.4.3, 
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Legepl.udv. /Ida

• Nye muligheder i støjvolden jf. 
brev fra FK.
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Snerydning /Fl.

• Ikke det store behov for 
snerydning i 2016 

• 2 rydninger i 2017 –
desværre med flere klager.

• Bestyrelsen tager ad notam 
og søger anden løsning

• Bestyrelsen har kunnet 
konstatere at det nye 
snerydningskort for DP som 
også indeholder saltning fortsat 
ikke følges. 

• Der er løbende dialog med 
Verner Hansen, 
entreprenørformand for 
Driftsgården i FK om at rette op 
på dette. 
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Snerydnings- og saltningskort for DP
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Asfalt /Fl.

• Kommunen er kontaktet mhp. 
afklaring af kommunens plan for 
udskiftning/pålægning af ny 
asfalt.

• FK har prioriteret ny belægning i 
DP på indfaldsvej og stamvej til 
Dalgården i 2015 og ikke 
yderligere.

• Kommunen har ikke foretaget 
inspektionstur til DP i foråret 
2016 som lovet.

• Der er overfor FK gjort 
opmærksom på løse kantsten, 
revner, lunker mm.

• Peter Gran fra FK oplyser at DP 
igen i år er på bruttolisten.
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Hastighed /Hen.
• Grundejerforeningerne med 

tilkørsel via DP har samlet sendt 
en anmodning til FK mht. 
hastighedsafmærkning 
(40km/timen).

• Svar fra FK: I forhold til Dalsø Park er det ikke muligt 
at indføre lovbefalet 40 km/t, uden nogen former for 
trafiksikkerhedsforanstaltninger, såsom bump, indsnævringer 
m.m. Derudover er det meget sjældent Politiet godkender 
lovbefalet 40 km/t, hvorved anbefalet 40 km/t er mere 
almindeligt – især i boligområder. Anbefalet 40 km/t kræver 
ligeledes trafiksikkerhedsforanstaltninger.

• De andre grundejerforeninger 
har afvist regulering med bump 
etc., og vi kan derfor ikke som 
enkelt forening indføre noget.

• FK vil udføre en trafiktælling i 
foråret 2017, og derefter vil vi 
høre fra dem.

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGu_fQh__KAhUzb5oKHZuICnEQjRwIBw&url=https://ao.dk/vejskilt-c55-50km-refleks-881060860&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNFU2SAePCG-_zTvuTjUivMjiIPRMw&ust=1455807354543197
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Afsluttende bemærkninger
Tak til dem som deltog på havedagene
Tak til Have- og festudvalget
Tak til Legepladsudvalget
Tak til koordinering af ferielisten
Tak til græsklipperne

Bestyrelsen: Ida (112), Susse (110), Per (138), Henrik (100) og Flemming (128)
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