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Afledning af overfladevand Gyvelvej 

Projektet til afledning af overfladevand fra yderligere område på Gyvelvej er afsluttet. 
Der er etableret brønde med lukket bund og sikret, at det kun er overfladevand, vi afleder.  

Pumperne fjernes i perioder uden vandproblemer, så vi sikrer, at de holder længst muligt. 
 
Udskiftning af bord-bænkesæt 

Vi starter med udskiftning af bord-bænkesæt i området. Vi forventer at udskifte 2 sæt årligt 
indtil alle er skiftet.  

Vi skifter til en mere holdbar model, som ikke kræver årligt vedligehold.  
Leverandør af de nye sæt er Ingarden, hvor vi har valgt modeller med ryglæn – se evt. 
mere her: Vedligeholdelsesfrie bord bænkesæt - 100% genbrugsplast (ingarden.dk) 

Bordbænkesættet for enden af Klitrosevej er helt færdigt og vil blive fjernet snarest. Nyt 

kommer op, når det er modtaget. 
 
Vejvedligehold 

Da en del af området skal kloakeres i 2023, vil vi ikke nyinvestere i vejene indtil kloakering 
er færdigt. Det betyder også, at vi ikke vil se på eventuelle forslag på facebook eller andre 

steder om fartdæmpende foranstaltninger.  
 
Mærkater – hvis andre må smide hundepose i din skraldespand 

På opfordring fra et medlem af foreningen indkøber vi et antal mærkater ’Her må du gerne 
smide din hundepose’. Mærkaterne kan afhentes hos Per efter påske. 

 
Mærkaterne kan sættes på din skraldespand, hvis andre må putte deres – forsvarligt 
lukkede pose – i din skraldespand. 

 

Ladestandere 
Foreningen etablerer ikke ladestandere til fælles brug. Vi vurderer, at der er en risiko 

for, at det vil kunne medføre bøvl mellem brugerne, hvis biler f.eks. kommer til at 
stå til ladning hele natten. Samtidig vil det påføre bestyrelsen – og især kassereren 

ekstra administrativt arbejde.  

 
Vi opfordrer derfor til, at man etablerer stander ved eget hus, hvis man har brug for 

at kunne lade el-bil. 
 

April og påskehilsner fra bestyrelsen 
 

https://ingarden.dk/produkter/242-picnic-bordbaenkesaet/

