Infobrev for Grundejerforeningen Runeparken oktober 2017.
”Lån” af foreningens strøm.
Bestyrelsen er blevet orienteret om at der er nogle beboere der gør brug af foreningens strøm til
det elektriske i deres skure.
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og er nærmest kriminelt. Der er nogen der måske gør det
helt bevist og så er dem der måske har ”arvet” det fra den forrige ejer.
Bestyrelse beder hermed foreningens medlemmer om at gå ud ved deres port og se om der er
ført en el ledning fra samledåsen og ind i skuret. Hvis det er tilfælde så få det afbrudt omgående.
Hvis bestyrelsen efter dette opråb finder at der stadig er husstande der gør brug af strøm fra
foreningen, så vil bestyrelse anmelde dette til myndighederne.
Husorden i parken
Bestyrelsen modtager jævnligt mails fra beboere der mener at vi skal holde mere justits med at
parken fremstår efter de vedtægter og regler vi har. Vi har derfor i september delt ca. 200 breve
ud til beboerne og bedt dem om at justere forskellige ting.
Der er få beboere der har fået en påmindelse der var forkert, det beklager vi. Så er der nogle der
er blevet fornærmet og så er der de rigtige mange der er gået i gang med at udbedre de sager vi
har påpeget. Bestyrelsen vil derfor rose de mange der har taget det positivt og er gået i gang.
Der er stadig sager vi ikke har nævnt såsom bygning af overdækning, for store vinduer i tagene
og alt for høje hække, Så gå bare i gang med at se på disse ting inden vi påpeger det.
Tagplader
Bestyrelsen har måtte konstaterer at det ikke længere er muligt at finde tagplader med den
bølgeform vi har brugt før til fornuftige priser. Vi vil derfor tillade at beboerne bruger klare
trapetz plader som tagdækning på carporte samt pergolaer. Disse plader kan købes i de fleste
byggemarkeder (Silvan, Bauhaus, XL-byg osv.).
Skralde stativer
Efter vi har besluttet at skralde stativer kan placeres uden for porten, hvis de er af træ og er
malet sorte og står på en flisebund (af hensyn til græsslåning), så kan man ikke anskaffe sig de
stativer mere fra HTK. De har designet dem anderledes så kombi stativet fremstår i to højder.
Vi er derfor blevet spurgt om det er tilladt at stille et sådanne uden for. Det har bestyrelsen
accepteret, blot det også er malet sort.
Trailer parkering
Vor tovholder for trailer parkering har tabt pusten. Der er 4-6 trailere der er blevet parkeret ved
indkørslen til Foreningens hus på SBA 22.
Men vi beder her igennem de der stadig har trailere parkeret på p-pladserne eller græsplænerne
om at henvende sig til Bestyrelsen og give tilsagn om at flytte trailerne. Gør det nu på
runeparken@runeparken.dk
Hærværk
Vi har modtaget oplysninger om at der er blevet gjort hærværk på biler parkeret i Runeparken.
Vi bede alle holde øje med folk der lusker rundt om bilerne og få dem til at forsvinde.
Det er surt at komme ud til sin bil og se at den er blevet ridset osv.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

