Nyhedsbrev for Runeparkens Grundejerforening september 2013
Opkrævning af ekstra grundejerforenings kontingent:
1. På Generalforsamlingen i marts blev det vedtaget at opgraderer Runeparkens fibernet
gennem SEAS-NVE (tidligere Dansk Bredbånd). Det blev besluttet at binde sig til SEASNVE for en 2 års periode, hvilket betyder at samtlige husstande i Runeparken får en
forhøjelse af grundejerforenings kontingent på 99,00 kr. pr. måned. De der så benytter sig af
SEAS-NVEs tilbud, får en rabat i forhold til normal priserne på TV pakke eller på internet
forbindelse.
Bestyrelsen har nu underskrevet kontrakten og SEAS-NVE forventer således at de nye tiltag
vil blive færdigt monteret i begyndelsen af december.
Bestyrelsen har derfor besluttet at opkrævet de ekstra 99,00 kr. for december 2013, sammen
med kontingentet for januar kvartal der fremover bliver 1517,00 kr. pr. kvartal.
SEAS-NVE vil foretage den nødvendige regulering i abonnementet, så snart det er muligt,
når beboernes individuelle aftaler vil være på plads.
SEAS-NVE vil i uge 39 rundsende generel information. Fra uge 43 vil de enkelte husstande
modtage breve om hvornår SEAS-NVE ønsker at komme ind i de enkeltes hjem for at
monterer den nye boks. Der gives 5 dages varsling til hver bolig.
. Vi beder alle være fleksible og imødekommende når henvendelsen kommer.

Besigtigelse af uheldigt byggeri:
2. Bestyrelsen har besluttet at følge op på Park Postens billeder og artikel vedr. uheldigt
byggeri. Vi foretager derfor i nærmeste fremtid en vandring i bebyggelsen og vil noterer os
de sager, hvor vi mener beboerne er gået for langt. Så visse beboer vil i løbet af de næste
måneder få et brev, hvor der opfordres til, at få rette det vi finder, hvor der er gået for langt.
Vi beder de beboere der modtager et sådant brev om at tage det positivt og rette det vi har
anmodet dem om at gøre.

Legeplads udvalg:
3. Vi efterlyste for et stykke tid siden at nogen meldte sig til legeplads udvalg. Og det har båret
frugt idet 4 har meldt sig til Lonnie Lindquist. De 4 er: Mette SMA 65, Rasmus SIA 69,
Ditte SIA 78 og Jeanette. Lonnie Lindquist vil kontakte et firma der kan gennemgå
legepladserne for evt. fejl så man kan sende sine børn trykt på legepladserne.

Udlåning af trailere:
4. Det hænder ofte at når der er beboere der har lånt nøglen til at komme i materielgården for
afhentning af trailer, så er porten ikke blevet låst bag efter. Vi beder derfor om at man sørger
for dette overholdes og også når man stiller traileren tilbage.

Et godt initiativ:
5. Redaktøren af Park Posten tog et godt initiativ, da han fik olietønderne til at give en god
rytmisk oplevelse Sankt Hans aftens dag. Bestyrelsen sætter stor pris på at beboere der har
ideer og magter at sætte sådanne aktiviteter i gang. Det kunne have været ekstra godt hvis vi
havde fået koordineret det med bål om aften. Bestyrelsen hører gerne fra beboere der kunne
bistå med lignende arrangementer, herunder også Sankt Hans Aften. Kontakt formand Brian
Kirkebække.

Pap/papir containere:
6. For nogen tid siden købte vi nye pap/papir containere som er opstillet på vor plads for
storskrald. Men det betyder ikke at man kan ilægge eller stille ved siden af al muligt skrald.
Vi beder derfor om at man undlader dette. Det er muligvis ikke Runeparkens beboere men
hvis det fortsætter, har vi besluttet at fjerne containerne af hensyn til det æstetiske men også
af hensyn til skadedyr.

Fremtidig kommunikation:
7. På et eller andet tidspunkt i fremtiden ønsker bestyrelsen at kunne kommunikere med
beboerne via e-mail. Vi beder derfor om at alle der har en e-mail adresse om at sende den til
bestyrelsen på: gf-runeparken@godmail.dk
Det vil gøre det mere effektivt og vil være up to date med resten af verden. På forhånd tak
for hjælpen. (Foreningen vil ikke bringe e-mail adresserne videre).

Vi skal have trygheden tilbage
8. Vi fik en seddel ind af døren i august fra Anne Mette Bak, der gjorde opmærksom på at der
er unge mennesker der tilsyneladende ikke kan opføre sig anstændigt omkring Rønnevangs
centert. Bestyrelsen har haft kontakt med en politimand. Han giver det råd at hver gang en
observerer noget i kvarteret, der overskrider hvad, der kan tillades, så skal man ringe og
melde det til politiet, det vil få politiet til at være mere aktive i området. Så hermed dette
råd.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

