
 

www.ellebaek1.dk  www.facebook.com 

 

 

   

Nyhedsbrev maj 2018 
 

Generalforsamling 

Der blev afholdt generalforsamling tirsdag d. 13. marts 2018 

på idrætscenter Vest i mødelokale 1. 

Der var ca. 45 fremmødte og 38 husstande repræsenteret. 

Philip, Tut og Lars var på valg. 

Philip og Tut blev genvalgt, mens Lars ikke ønskede genvalg. 

Jørgen Friis blev derfor valgt ind i bestyrelsen og vi ser frem til  

samarbejdet med Jørgen. 

I samme forbindelse sender vi Lars Vestergaard en stor tak for det  

store arbejde og engagement han har lagt i bestyrelsesarbejdet. 

Læs referatet af generalforsamlingen på      www.ellebaek1.dk 

 

Siden sidste ”rigtige” nyhedsbrev udkom i oktober 2017 

har der været bestyrelsesmøder den 5. december, 20. februar og 28. marts. 
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Den nye bestyrelse består af: 

 

Niels Sparvath 

Formand 

Kuhlausvej 14 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: niels.sparvath@hotmail.com 

 

Mere om Niels:  

Jeg er 60 år, gift med Rie, og bor på Kuh-

lausvej 14 og har gjort det siden 1994. Jeg 

er arkitekt og arbejder med planlægning og 

landdistriktsudvikling i Holstebro Kommu-

nes Planafdeling.  

Er gift med Rie som jeg har 4 døtre sam-

men med. De er nu alle flyttet hjemmefra. 

Jeg synes, at det er spændende som besty-

relsesmedlem at være med til at drive og 

udvikle de grønne områder og vejene i vo-

res boligområde. Jeg vil arbejde for, at der 

på stierne ikke er flere forskudte bomme 

end højst nødvendigt og at de grønne om-

råder skal drives så giftfrit som muligt. Der 

skal laves en prioriteret plan for indretning 

og vedligeholdelse af vejene, så de mest 

nedslidte veje og fortove vedligeholdes 

først. Og så vil jeg gerne være med til at 

øge det sociale sammenhold i vores om-

råde.   

 

 

 

Anne Marie 

Steffensen (Tut) 

Næstformand 

Hartmannsvej 25 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

E-mail: tut.stef@gmail.com 

 

Mere om Tut: 

Jeg hedder Anne Marie Steffensen, men 

Tut er det eneste navn jeg reagerer på, så 

det vil jeg gerne kaldes. Jeg har haft mit 

udgangspunkt i livet her i den vestlige del 

af byen eller mere vestpå, og derfor har det 

selvfølgelig min interesse, hvordan det ud-

vikler sig. Jeg synes det er spændende, og 

det bliver ikke mindre spændende, når man 

får medindflydelse: Hvor mange og hvor 

høje træer, legepladsfaciliteter, trafiksik-

kerhed! Og kloakering, asfalt og belæg-

ning!  

Der er mange områder at tage vare på, og 

lige nu er jeg i en fase, hvor jeg tænker, at 

selv om jeg synes, vi hele tiden gør noget, 

får det nok aldrig nogen ende. Området 

skal holdes ved lige. Og jeg synes, det er 

fascinerende, at vi har byens bedste private 

legeplads og at man som pensionist har rig-

tig mange muligheder i cykelafstand. Så 

der er noget at sætte pris på….   og noget at 

passe på. 
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Jørgen Friis 

Kasserer 

Hartmannsvej 47 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: j.friis@hotmail.com 

 

Mere om Jørgen:  

Jeg bor på Hartmannsvej sammen med min 

kone Else. Vi flyttede til Holstebro for 12 

år siden da jeg var gået på efterløn. Vi faldt 

for de dejlige grønne områder og huset. 

Jeg er pensionist, efter et langt arbejdsliv, 

hvor jeg har flyttet rundt i landet. Gennem 

hele min karriere har jeg arbejdet med øko-

nomi, planlægning og ledelse på alle ni-

veauer. Senest som kommunal forvalt-

ningschef. Jeg håber derfor, at jeg kan 

bruge min arbejdsmæssige erfaring både 

som bestyrelsesmedlem og som kasserer. 

Nøgleord for min indsats i bestyrelsen vil 

være information, udvikling af de grønne 

områder og få sat skub i renovering af veje 

og fortove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Papsø 

Sekretær 

Bachsvej 32c 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

E-mail: martinp80@icloud.com 

 

Mere om Martin: 

Jeg er 38 år og bor på Bachsvej. Der har 

jeg boet i cirka 4 år. Jeg arbejder som la-

germedarbejder på Færch Plast her i Hol-

stebro. Jeg har været i bestyrelsen i 2 år nu, 

hele tiden som sekretær. Jeg ser frem til at 

fortsætte det spændende arbejde med resten 

af bestyrelsen. Især det at være en del af 

fællesskabet om at præge området og de 

grønne arealer. Jeg synes vi har nogle rig-

tig gode og flotte legepladser, som jeg sy-

nes er noget der fortsat skal være en vigtig 

del af de mange grønne arealer vi har i 

ejerlauget. At være medlem af bestyrelsen 

har vakt min interesse for området og jeg 

håber at kunne være med til at skabe 

samme interesse hos flere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
mailto:j.friis@hotmail.com
mailto:tut.stef@gmail.com


 

www.ellebaek1.dk  www.facebook.com 

 

 

 

Philip Doolan 

Bestyrelsesmedlem 

H. C. Lumbyes vej 27 

7500 Holstebro 

 

 

 

 

 

Mail: doolan64@gmail.com 

 

Mere om Philip: Jeg hedder Philip Doolan. 

Jeg bor på H.C. Lumbyes vej, sammen 

med min kæreste og vores 4 fælles børn. Vi 

har boet her i næsten 7 år og synes det er et 

dejligt og stille område, hvor vi håber vo-

res børn vil vokse op i trygge og rolige om-

givelser. Jeg meldte mig ind i bestyrelsen 

fordi jeg synes vi skal beholde den alsidig-

hed og diversitet der er, når vi er 5 menne-

sker af forskellig alder og baggrund. Jeg 

håber jeg kan medvirke til at vores område 

bliver ved med at være et dejligt, attraktivt 

og sikkert sted at bevæge sig rundt i. 

 

__________________________________ 

 

Høring om de små skovområder 

Til generalforsamlingen fremlagde besty-

relsen en høring, angående de små skov-

områder i ejerlauget. Skovområderne er 

henved 40 år gamle og giver nogle steder 

mere skygge end godt er. 

Fremmødte beboere argumenterede både 

for og imod at fælde træerne. Samtidig 

kom der forskellige forslag til hvad man 

kunne plante i stedet, som kunne være 

mere hensigtsmæssigt at plante i et beboet 

område. 

Alle argumenter er noget bestyrelsen tager 

med i overvejelserne angående arbejdet 

med skovområderne. 

Se referatet af generalforsamlingen på ejer-

laugets hjemmeside.  

 
 

Fokusområderne 2018 

For 2018 har bestyrelsen fastsat følgende 

fokusområder: 

Grønne områder og småskove. 

Veje og vejtræer. 

Information. 

Fokusområderne skal ses som tre priorite-

rede områder, ud over bestyrelsens nor-

male drift af ejerlauget. 

Aktuelt 

På Hartmannsvej har der været et rørbrud 

på fjernvarmerørene og der har derfor væ-

ret akut gravearbejde på vejen og ved de 

berørte huse, da det samtidigt har været 

nødvendigt at skifte de forsynende stikled-

ninger. 
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Der har været afholdt vejeftersyn i marts 

på H.C. Lumbyes vej 1-37 og gravearbej-

det med at udskifte fjernvarmerørene er så 

småt gået i gang.  

 

Petanquebanerne har fået en fin ny belæg-

ning og er klar til sæson 2018. 

Der er som sædvanlig fælles petanque, 

onsdage kl. 10 

Det er selvfølgelig gratis og for alle. 

Æblehaven er blevet stynet og har fået til-

ført nyt flis i bunden. Æblehaven er et fæl-

les område, så Spis endelig af æblerne. 

Udpluk af beboerhenvendelser. 

En beboer på Laubsvej klager over, at der 

ofte ligger vand på vej og belægnings sten 

på Laubsvej. Problemet er blevet større ef-

ter, at der er blevet renoveret fjernvarme. 

Bestyrelsen har besigtiget problemet og 

vurderet at en retablering af belægningsste-

nene vil være en for stor omkostning, set i 

forhold til at der forventes ny asfalt på ve-

jen i 2019. 

En beboer har ønsket at bestyrelsen retter 

henvendelse til en beboer som parkerer til 

gene for andre på vejen. 

Beboeren er af bestyrelsen henvist til at 

kontakte politiet, da bestyrelsen i ejerlau-

get ikke har myndighed til at gøre noget 

ved problemet. 

En beboer synes vi trænger til en ny belæg-

ning på vores petanquebaner 

Gartnerne har efterfølgende udskiftet be-

lægningen. 

 

En beboer på Laubsvej påpeger at der løber 

vand fra naboens carport, tæt på skel, ind i 

haven, fordi tagrenden er utæt. Træværket 

er endvidere meget grimt. 

Bestyrelsen har anbefalet beboeren at kon-

takte kommunens afdeling for Byggeri og 

Ejendomme. Det er ikke en problemstilling 

ejerlauget har bemyndigelse til at gøre no-

get ved. 

En beboer på Lange Müllers Vej mener, at 

pålægning af ny flis på et af ejerlaugets 

arealer vil give endnu mere vand på beboe-

rens fliser. 

Bestyrelsen har sammen med beboeren be-

sigtiget arealet. Gartneren har bortgravet 

noget af den formuldede flis tættest på be-

boerens grund og derefter lagt nyt flis. Det 

kan forhåbentlig afhjælpe problemet. 
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Aftaler med gartnerne 2018. 

Der er nogle træer og fodhegn i området 

som er omkredset af sand. Dette bliver 

skiftet ud med græs.  

Der tilføres nyt flis i bunden af den fælles 

æblehave. Langs siden, med fodhegn, skif-

tes sandet ud med flis. 

 

Forsøget med de to faskiner på stien, mel-

lem H.C. Lumbyes vej og Lange Müllers 

vej, har succes med at holde regnvandet 

væk fra stien. 

Langs stien, bag Laubsvej 50, er der selv-

såede ahorn, der har groet sig store. 

Disse træer fjernes. 

Bag Laubsvej 54, i hjørnet af arealet med 

fodboldbanen, fældes et træ og der sås 

græs i stedet. 

 

 

 

 

 

 

På den mellemstore legeplads, i rutsjebane-

tårnet, skiftes en plade og ekstra gelænder 

tilføjes. Fliserne har været dækket af et 

tykt lag mos, som nu er fjernet.  

 

Langs Hartmanns stien er der uacceptable 

høje kanter efter at den ny asfalt er lagt. 

Gartnerne har tilføjet ekstra jord og sået 

græs. Regningen er i øvrigt tredelt mellem 

Vestforsyning, kommunen og ejerlauget. 

Grundet en beboerhenvendelse bliver et 

stort træ ved Hartmanns stien bag Laubsvej 

82 fældet. 

På hjørnet ud for Hartmannsvej 147 fjernes 

den gamle hæk og en Spiræa hæk plantes i 

stedet. 
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