Generalforsamling i grundejerforeningen
H.C. Andersens Vej & Spangkærparken

Bestyrelsens beretning
Udbedringer i området.
Siden sidste generalforsamling har kommunen udbedret de 2 områder med græsarmeringssten
ved at udskifte disse, og i stedet nedlagt 8 cm. SF-sten.
Der er fortsat en del problemstillinger som ikke er løst, herunder bl.a. sænkning af diverse kloaker.
Der bør holdes en ny gennemgang med kommunen, således de sidste ting bliver løst. Så længe der
er disse hængepartier, ønsker grundejerforeningen ikke at overtage området. Det skal bemærkes,
at det er de langt dyreste ting, dvs. græsarmeringen som er blevet lavet. Vi afventer det videre
forløb.

RAFN og Søn
Der er intet nyt vedr. vores ejendomsskattesag. Der er udsendt et brev fra RAFN og Søn dateret
den 20. februar hvori de oplyser, at vurderingsmyndighederne endnu ikke har behandlet klagen.

Græsslåning
Vi har igen indgået en aftale med Janus Totalservice vedr. 2013. Prisen er ændret med kr. 3.000 i
forhold til 2012. Adskillige grundejere har rost kvaliteten af arbejdet der er udført i 2012, og ingen
træer har måtte ”lade livet”. Vi har bedt Janus Totalservice om - i første omgang - at bruge 8 timer
på at fjerne ukrudtet i de 2 store bede, således træerne kan få en chance for at vokse.

Snerydning.
Der blev indgået en aftale med Vennelyst vedr. snerydning af stamveje og stikveje til en samlet
pris på kr. 24.375. Det er bestyrelsens opfattelse, at Vennelyst har levet op til vores aftale.

Oprydningsdag:
Den årlige oprydningsdag var den 16. september. Dagen forløb planmæssigt, og det blev
konstateret, at mængden af affald var beskedent. Vejret var med os, således maling af
rekvisitterne på legepladsen kunne males. Det er dog yderst beskæmmende, at så få husejere
mødte op. Ud af ca. 150 husejere, var kun 10 mødt op. Det er bare ikke godt nok.

Trafikforhold
Vi har været i kontakt med Hjørring Kommune vedr. rundkørslen ved Spangkærparken og
Spangkærvej. Vi ønsker et spejl på modsatte side af rundkørslen, således bilisterne fra
Spangkærparken har mulighed for at se, om der kommer biler fra øst. Det er kommunen uvillig til
at gøre, da de mener det giver en falsk tryghedsfølelse. Et ønske om at fjerne rundkørslen og lade
Spangkærvej være den gennemgående vej er under overvejelse. Det løser dog ikke
oversigtsproblemet, som måske – jf. kommunen – skal løses ved at hækken til venstre fjernes.
Desværre er der ikke sket mere i sagen.
Det er tillige drøftet skiltning på H.C. Andersens vej med legende børn, og tillige nogle højere
bump, da der generelt køres for stærkt. Kommunen overvejer!!!!

På bestyrelsens veje
Erik Sletten Thomsen

