
Infobrev for Grundejerforeningen Runeparken juli 2017. 
 

1. Nu er sommeren over os, så er det tid til at få malet træværket udendørs. Især carporte og 
havelåger fra have siden. Det bedes males sort. Men der er også mange hvor træfacaden ind 
til parcelgården trænger til en ny gang beskyttelse. Så frem med kosten og i gang J 
”Bestyrelsen går en runde i starten af september for inspektion”  

 
2. På generalforsamlingen var der en god debat om P pladser. Her var et af emnerne at få de 

ulovlige parkerede trailer væk for bil parkeringen. På et møde med trailere ejerne, blev det 
besluttet at vi skulle ansøge kommunen om at bruge en del af ”grenpladsen” til trailer 
parkering. Det har kommunen imidlertid afslået. Bestyrelsen har derefter foreslået at 
foreningen stiller pladsen til venstre for indkørslen til Sankt Bendts Alle 22 til rådighed for 
trailere. Breide Esbersen (SOA 12) står for dette og trailer ejerne kan kontakte ham på mail: 
breide@dbmail.dk om parkering. Herefter ser vi frem til at trailerne fjernes bil P pladserne. 
Breide sørger for en liste over trailere, der lægges på vores hjemmeside.  

 
3. Skraldestativer. Da der er mange der har lås på porten ind til gården og derfor stiller deres 

skraldepose uden for gården mandag aften/tirsdag morgen, så sker der det at fuglene og 
andre dyr gnaver hul på poserne og derved spreder skrald og papir på stierne. Bestyrelsen 
har nu i nogen tid observeret dette og synes det ser grimt ud. Vi har derfor besluttet, at 
beboerne kan stille skraldestativet ud med posen i. Dog skal stativet stå op af plankeværket 
på en flisebund og det skal være malet sort. Dette gælder ikke for de gamle runde tråd 
stativer. 

 
4. Jubilæumsfest. På nuværende tidspunkt skulle alle gerne have modtaget en invitation til 

Runeparkens 50 års jubilæums fest. Vi håber på stor opbakning af arrangementet og skulle 
der være familier der ikke har nået at melde tilsagn, så kontakt næstformand Henrik 
Sternhagen SMA 56. Eller læg tilmeldings slippen i postkassen med 100 kr. på Sankt Bendts 
Alle 22 inden d. 4. juli. Der vil være musik, underholdning, mad, drikke og talere. 

 
5. Kloak. Firma Kloagger vil ultimo august påbegynde arbejdet med at spule og videofilme 

vores hoved kloak net (kloakrør i beton, har en levetid på ca. 50 år). Beboerne skal være 
opmærksomme på at spulingen kan sprøjte op fra klosettet, så luk låget ned i den periode. 
Videofilmen skal danne baggrund for hvilke reparationer der herefter skal foretages. I den 
forbindelse har vi sørget for et ekstra tilbud til de enkelte husstande, således at man kan få 
spulet og videofilmet husstandes egen kloak for 1500,00 kr. + moms. Beboerne kan tilmelde 
sig til: kontakt@kloagger.dk eller tlf.: 53 53 22 44 

 
6. Træfning af bestyrelsen. Bestyrelsen vil sætte pris på at beboerne prøver at finde svar på 

deres spørgsmål ved finde dem på hjemmesiden eller at rette henvendelse via 
grundejerforeningens mail runeparken@runeparken.dk . Kontakt kun bestyrelsen pr. telefon 
hvis det ikke kan lade sig løse på anden måde. Vi gør opmærksom på at vi har kontor tid i 
Runehuset SBA 22 når der bliver afholdt storskrald. Tiderne står på hjemmesiden. 

 
7. Arbejdsweekend d. 26+27/8. Legepladsudvalget har arrangeret med hjælp fra 2 tømrere i 

Runeparken at de vil indkøbe materiale, stille værktøj og dem selv til rådighed, så vi kan få 
restaureret den ”røde legeplads” så har du lyst til at give en hånd med maling af denne, samt 



teknikhus, borde/bænkesæt osv, kontakt Lasse Carlson (SIA68) på mail: 
lasseme@gmail.com  

 
8. Blomsterbede. Rigtig mange har blomsterbede og buske udenfor deres plankeværk, disse 

bede trænger mange steder til en trimning, samt fjernelse af ukrudt J 
 

9. Haveaffald. Når man har haveaffald samler man det i papirsække og stiller det ud til en 
kørevej dagen før det bliver afhentet. Datoerne står i kommunens hæfte Affald 2017, distrikt 
A og på vor hjemmeside. Man stiller altså ikke sækken ud flere dage før afhentnings dato. 

 
10. Fibia wifi bokse. De som har modtaget wifi bokse fra Fibia og ikke ønsker at gøre brug af 

dem, kan aflevere dem i Runeuset SBA 22 d. 31.7 hvor vi har kontortid kl. 17 – 19. 
 

11. Referat af Generalforsamling 28.3. 2017 er lagt på hjemmesiden under Generalforsamlinger. 
Hvis der er nogen der ønsker et papir print, kan man skrive herom på 
runeparken@runeparken.dk eller kontakte Ole Friis SMA 18 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 


