
Nyhedsbrev  

Oktober 2020 



Status på asfalt 

Bestyrelsen har udsendt udbudsmaterialer til fire entreprenører, vedr. at få lagt nyt asfalt 

samt belægningssten på Laubsvej, H. C. Lumbyes Vej, Lange Müllers Vej og Griegsvej. I 

udbudsmaterialet fremgår det at vejtræerne fjernes og det er besluttet at der ikke plantes 

nye.  

Entreprenørerne oplyser, at de har mange opgaver for tiden, hvilket er forklaringen på at en 

lille opgave som den ejerlauget tilbyder, ikke prioriteres. Det er derfor bestyrelsens 

overvejelse,  at de fire veje skal behandles som et samlet tilbud og ikke udføres i etaper, som 

det ellers har været drøftet af hensyn til budgettet. Af kommunikation med entreprenørerne 

fremgår det desuden, at det ikke er muligt at 

påbegynde arbejdet med asfaltering i år. Med 

baggrund i at opgaven alligevel ikke kan 

påbegyndes i år, samt at der kun er modtaget 

et enkelt tilbud som svar på det udsendte 

udbudsmateriale, er det besluttet at 

udbudsmaterialet sendes ud igen i december, 

med det formål at være klar til at gå i gang 

med asfaltarbejdet i foråret 2021. 

Aktuelt 

Budgetopfølgning: Der er ingen 

overraskelser. Der er 50.000 kr. tilbage der 

kan bruges på de grønne områder i 2020. 

  

Næste gåtur med gartnerne bliver i November. Er der noget særligt vi skal se på, så skriv 

det gerne til os! 

 

Den lille skov mellem Griegsvej og Bachsvej ud mod Birkelundstien bevares. Der er ikke 

flertal i bestyrelsen for at der ændres på området. 

 

Legepladser: Den lille og mellem legeplads, luges inden årets udgang. På den store 

legeplads lægges der nyt sand, som alternativ til lugning. I samme forbindelse flyttes 

legehuset på den store legeplads, så det kommer tættere på de øvrige lege redskaber. 



Besigtigelsestur d. 26.09.2020 
D. 26.09.2020 var bestyrelsen på cykeltur rundt i området. Her fulgte vi bl.a. op på nogle af 

de opgaver, som vi har bedt gartnerne om at udføre i løbet af sommeren. Ligeledes fik vi set 

på nogle af de henvendelser vi har fået fra områdets beboere. Som forberedelse til næste 

bestyrelsesmøde, var bestyrelsen også rundt og besigtige samt tage billeder af de forskellige 

arealer, der skal tages stilling til i det nye år. Kombinationen af besigtigelsesturen samt i 

forvejen indhentede tilbud fra vores gartner, skal give gruppen et oplyst grundlag, at træffe 

beslutninger ud fra.  

 

De større gartner opgaver der overvejes er bl.a.:  

• Fremtiden for æbleplantagen v. Lange-Müllers vej  

• Fremtiden for ”Skoven” ud mod Sortstien bag ved H.C. Lumbysvej  

• Markstensarealet ud mod Birkelundstien, v. Hartmannsvej 

• Evt. fjernelse af træer og græssåning mod Griegsvej vest for den store legeplads  

• Mulige arealer til etablering af blomstereng 



Opfølgning på beboerhenvendelser 

- Bestyrelsen har henvendt sig til Vestforsyning, angående den manglende reetablering af 

beplantning ud mod Niels W. Gades Vej over mod Lange Müllers Vej, ifm. at 

Vestforsyning for et par år siden gravede fjernvarmeledningen ned under Niels W. Gades 

Vej. 

 

- Gartnerne har fået oplyst at de i højere grad skal være opmærksomme på at fjerne grene 

der hænger ned over Hartmannsstien, så de ikke generer cyklisterne.   

 

- De tre/fire store træer ved den mellem legeplads, har efterhånden vokset sig så store at 

de danner en lukket top. Det betyder at der ikke kommer nok lys ned til græsset under. 

Bestyrelsen er opmærksom på dette og vil søge råd hos gartnerne om hvad der kan gøres. 

 

- En beboer på Bachsvej fortæller, at legehuset på den store legeplads trænger til et 

eftersyn, da taget er begyndt at gå til. Bestyrelsen har gennemgået den store legeplads og 

har ikke fundet fejl eller mangler. Der har også været problemer med løse beslag på 

edderkoppegyngen, det er nu løst.  

 

- Der arbejdes på at der af 

sikkerhedsmæssige hensyn, opsættes 

forskudte bomme for enden af stien v. 

Griegsvej 1-19.  

 

 - Bestyrelsen bemærker at legehuset på den 

store legeplads,  ligger meget tilbagetrukket 

ift. resten af legepladsen. Der er derfor 

stillet forslag om, af huset trækkes længere 

frem så det i højere grad indgår som en del 

af den samlede legeplads. Det er vedtaget at 

denne ændring af legepladsen udføres, ifm. 

at der lægges nyt sand.  



Opfølgning på beboerhenvendelser 

- Vi modtager løbende henvendelser vedr. træer der ønskes fældet, enten af hensyn til 

privat hæk eller skygge i haverne. Når vi modtager disse henvendelser, besigtiger vi stedet 

sammen med gartnerne, inden vi træffer en beslutning. Ved næste gennemgang af de 

grønne arealer med gartnerne, vil vi se på de henvendelser vi har modtaget vedr. træer 

langs Hartmansstien. I nogle tilfælde vil vi henvise til kommunen, da nogle træer står på 

de kommunale områder.  

 

- Bestyrelsen har været i kontakt med flere beboere, der har bemærket at der er blevet 

sprøjtet rundt om træer, skilte og hække i området omkring bl.a. Hartmansstien. I Ejerlaug 

1, prøver vi at minimere brugen sprøjtegift. Vi har været i kontakt med områdets to øvrige 

ejerlaug, samt kommunens entreprenør, der ikke kender til at deres gartnere ved en fejl 

har sprøjtet på vores område. Sagen forbliver derfor uopklaret. 

 

- Æbleplantagen v. Lange Müllers Vej er blevet sprøjtet. Efter aftale med naboen, 

rodfræses der ind mod skellet. Bestyrelsen beslutter at flisen fjernes, der tyndes ud i 

træerne og der plantes græs i løbet af 2021. Detaljerne for området drøftes med gartner   

samt naboer til området.  

- En beboer har henvendt sig vedr. det 

grønne område mellem Hartmannsvej 45-

63 og Birkelundstien. Henvendelsen drejer 

sig særligt om den plantede aroniahæk, der 

nu har vokset sig meget stor og bred. 

Bestyrelsen vil tage en snak med beboerne 

Hartmannsvej 45-63, om fremtidig aftaler 

omkring klipning af hækken.   

 

Tak for alle henvendelser! 

Vi vil opfordre alle til at blive ved med at 

sende billeder af mangler, og gode ideer. 

Det sætter vi pris på! 



Etablering af vild-enge 
Vi har modtaget flere henvendelser om 

muligheden for at etablere blomsterenge på 

nogle af vores græsarealer. På bestyrelsens 

besigtigelsestur d. 26.09, var vi bl.a. rundt og 

se nogle af de arealer som kan komme i spil. 

Bestyrelsen har på mødet i oktober besluttet, 

at vi i første omgang forøger at etablere et 

engområde, på et areal mellem den store og 

mellem legeplads. Dette arbejde påbegyndes 

i 2021.  

Opsætning af festtelte  
på fællesarealer 

To beboere har i løbet af sommeren bedt om 

tilladelse til at opsætte festtelte på de fælles 

arealer.  

Det er bestyrelsens holdning at det er godt 

når fællesarealerne tages i brug på flere 

måder, dette gælder også hvis der er behov 

for at opsætte festtelte i anledning af særlige 

begivenheder. Der er følgende krav som 

bestyrelsen forventer bliver overholdt i f.m. 

opsætning af festtelte. 1) Opsætningen af et 

festtelt skal på forhånd oplyses til 

bestyrelsen. 2) Arrangementet skal foregå til 

mindst mulige gene for naboerne og holder 

man fest opfordres der til at man på forhånd 

giver sine naboer besked 3) Det er et krav at 

der ryddes pænt op efter arrangementet og at 

der ikke udøves skade på de grønne områder. 

Bestyrelsen opfordrer generelt til at de 

grønne områder aktivt benyttes. 

Parkering 

Bestyrelsen opfordre til at vi alle viser 

hensyn og ikke foretager uhensigtsmæssig 

parkering på vejene i området. Det 

opfordres ligeledes til at man selv prøver at 

tage en dialog med den nabo, der har en bil 

parkeret på en uhensigtsmæssig måde. 

 

Ny kontrakt med gartner 

Den nuværende kontrakt med Vinderup 

Anlæg og Havedesign Aps. for 

vedligeholdelse af ejerlaugets grønne 

områder gælder for årene 2018 til 2020. 

Tiden er delvist løbet fra kontrakten – bl.a. 

på baggrund af bestyrelsens beslutning om 

at minimere brugen af 3 sprøjtegifte. 

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret forhandle 

en ny kontrakt. 



Henvendelser 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen angående ris og ros, vedligehold eller forslag til æn-

dringer af de grønne områder mv. så brug kontaktformularen på ejerlaugets hjemmeside 

www.ellebaek1.dk 

Beskeden bliver sendt rundt til hele bestyrelsen og kan der ikke gives svar med det samme, 

bliver henvendelsen taget op på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Facebook 

www.facebook.com/ellebaek1/  

 

Næste møde 

Bestyrelsen holder næste møde d. 11. november 2020 

 

Bestyrelsen 
 

   

Niels Sparvath 
Formand 

Kuhlausvej 14 

niels.sparvath@hotmail.com  

Per Halgaard 
Kasserer 

Kuhlausvej 11    

pha@miltek.dk  

Philip Doolan 
Næstformand 

H. C. Lumbyes Vej 27 

doolan64@gmail.com  

   

Kristina Englev 

Sekretær 

Bachsvej 136 

engebjerg.englev@gmail.com 

Allan Knudsen 

Bestyrelsesmedlem 
Griegsvej 5 

allanknudsen@yahoo.dk  
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