Grundejerforeningen Arnakkegård

Nyhedsbrev august 2018
Legeplads
Da vores legeplads er af ældre dato, har bestyrelsen hidkaldt en certificeret legepladsinspektør.
Den efterfølgende rapport har ført til, at fejl på følgende redskaber nu er udbedret.
•
•
•
•

Lille rød vippe på fjeder (to brædder på sædet udskiftet, olieret- nye bolte m. runde
møtrikker isat )
Stor vippe (planken udskiftet og olieret)
Gynge (manglende sekundær sikring + justering af frihøjden, overligger og stolper
slebet og olieret)
Legehus (udstikkende søm fjernet, kanter afrundet, vinkelplader udskiftet)

Vedr. rutsjebanen:
Tårnet og klatrevæggen nedtages og opsættes ikke igen. Der blev her fundet så mange fejl og
mangler, at dette ikke er en mulighed. Derfor opsættes rutsjebanen efter reparation på den
eksisterende jordhøj. Efterfølgende kan det på sigt tages op, om et nyt tårn skal anskaffes.
Vi overvejer ligeledes, om legehuset bør udskiftes, når økonomien tillader det.
Til efteråret sås græs på jordhøjen. To træer, som er gået ud, fældes.
Stier, fortove og rendestene
Det er en fornøjelse at se, at vore fortove og rendestene - med få undtagelser - nu er fri for
ukrudt.
Fortsæt de gode takter, som højner indtrykket af vores skønne område betragteligt.
Gartneren har netop sprøjtet foreningens stier og fortove. Vej og Park har sidste uge fejet vore
rendestene.
Stifond info
Husk at første opkrævning á kr. 1.100 sendes ud i september.
Belysning
Lampen på Langholm er til reparation og er midlertidigt erstattet af en anden type.
Hjertestarter
Forefindes på Langholm 15. Bestyrelsen undersøger muligheden for et hjertestarterkursus, og
vender tilbage.
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Udbedring af asfaltbelægningen - fortove
Steen Risom, ingeniør, Vækst og Bæredygtighed, har gået en runde herude sammen med et
par bestyrelsesmedlemmer for at besigtige veje og fortove.
Ret hurtigt efter besøget blev der foretaget de asfaltreparationer, som han fandt nødvendige.
Blandt andet er vendepladsen ved Arnakkegårds Allé 48,50,52 blevet udbedret.
Flere steder bliver fliserne lagt om på grund af for store niveauforskelle. Knækkede fliser
udskiftes ikke.

Digitalisering og e-mailadresser på foreningens medlemmer
Det er vores mål at digitalisere kommunikationen i grundejerforeningen. Vi vil gerne på sigt
kunne sende nyhedsbreve, opkrævninger m.m. direkte til jeres mailboks.
Det vil fremadrettet spare penge, tid og kræfter.
Derfor til dem, som endnu ikke har oplyst en e-mailadresse: Send venligst en e-mail til
nedenstående adresse. Det vil fremadrettet spare penge, tid og kræfter.
E-mailadresse: steen@roennengart.dk
Send mailen med forkortelsen af vejnavnet, efterfulgt af husnr. i emnefeltet. Fx L16
(=Langholm 16)
Søg information på vores hjemmeside
Brug meget gerne Grundejerforeningens hjemmeside – tag et kig på:
www.arnakke.dk og Facebook (www.facebook.com/arnakke)

Alle ønskes en dejlig sensommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Formand:
Mads Thisted, L 15, mt@thistedhuse.dk Tlf. 2774 4200
Næstformand: Mads Lindelof, A 35, mads.lindelof129@gmail.com Tlf. 2033 4232
Kasserer:
Steen Rønnengart, A 27, steen@roennengart.dk Tlf. 5911 0116
Medlem:
Marianne Dyhr Pedersen, A 44, mdyhr@post1.dansknet.dk Tlf. 2929 5713
Medlem:
Dorte Leth Petersen A 60, dlp@life4you.dk Tlf. 2237 1102
Suppleanter:

Birgit Vilstrup Olsen, A41, birgit.vilstrup@gmail.com
Sabino M. Savino, L16, sabinosavino@me.com Tlf. 2566 9169
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