
Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Runeparken dec. 2012. 
 
 

1. Sne Rydning 
 
Ejler Henriksen har i mange år stået beredskabsvagt i hele vinterperioden. Han synes nu, det er 
blevet lidt for meget, derfor har vi aftalt, at han kan bede sig fri i visse perioder. 
Dette kan så medføre, at sneen ikke altid er ryddet, når man skal på arbejde. Det bliver derfor 
nødvendigt, at parcelejerne selv rydder sneen ud for sit parcel. 
Bestyrelsen vil, i det omfang det er muligt prøve at finde anden hjælp, men det kan måske ikke 
altid koordineres og så må man selv træde til. 
Det er parcelhusejeren, der har ansvaret, hvis et uheld sker på hans stykke af stien. 
 
2. Generalforsamling 

 
      Man kan allerede nu sætte X i kalenderen d. 18 marts 2013, hvor Generalforsamlingen vil blive    

afholdt. Det bliver i Kulturhusets A sal som det plejer. Dagorden etc. vil følge senere. Har 
nogen forslag til dagsorden, så skal det være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før. 

 
3. Storskrald 
 
Der har været lidt forvirring om storskralds pladsen her på det sidste. Kommunen havde bedt os 
om at flytte containeren fra den plads den havde, da Børnehaven vil benytte pladsen. Det nye 
sted, er ved hækhullet ind til grenaffaldspladsen, hvor der er malet gule striber på P-pladsen for 
at undgå parkering på dette sted. 
Vi vil igen bede beboerne om ikke at afsætte affald udenfor tidsrummet kl. 17 – 19 på 
affaldsdagene, da dette giver store oprydnings problemer. 
 
4. Hjemmesiden 
  
Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan læses på Grundejerforeningens hjemmeside. 
www.runeparken.dk   
 
5. Asfaltering 

 
I oktober er belægningen på vejene renoveret, så nu skulle alt være parate til vinterens vejr.  
 
6. Henstilling af campingvogne etc.   
 
Bestyrelsen vil atter gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at henstille campingvogne, 
trailere og anden ikke motoriserede køretøjer på parkeringspladserne. Det er ærgerligt, at 
bestyrelsen skal bruge forholdsmæssig meget tid på at besøge beboerne og bede dem fjerne 
deres køretøjer.  


