Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Runeparken juni 2016
Farvel til Ejler Henriksen
P. 30. april fratrådte Ejler Henriksen sit job som inspektør efter ca. 35 år i jobbet. Runeparken har
været glade for Ejlers passen af vore arealer i alle årene. Desværre har Ejlet været syg på det sidste,
hvilket har medført, at han ikke har kunnet gennemføre den planlagte ferie og flytning. Men han
skulle nu være installeret i en lejlighed i Rønnevangshusene. Vi håber al det bedste for ham i hans
pensionist tilværelse, Grundejerforeningen gav ham en pæn afskedsgave og vi har hørt, at beboerne
har samlet en større penge gave ind til ham, så han kan få afholdt nogle gode ferier, når helbredet er
til det igen – En stor tak til Ejler for de mange år.

Ny inspektør
ansat.
Cuirum Vitae
- OrhanerÖzcan
Pr. 1. juni 2016 har vi ansat Orhan Özcan som ny inspektør for Runeparken.
Orhan er født og opvokset i Sengeløse, hvor hans far drev gartnervirksomhed,
det har medført at Orhan fik lyst til at få en gartneruddannelse. Orhan har desuden en lang række kurser, der gør at han har store forudsætninger for at varetage jobbet som inspektør i Runeparken.
Orhan er 46 år og bor sammen med sin familie i Høje Taastrup Kommune.
Orhan har planlagt ferie i juli måned, hvilket vi har respekteret. Jørn Boelsmand
vil træde til i ferien.
Vi ønsker hermed Orhan hjertelig velkommen og beder alle i Runeparken tage godt imod vor nye
inspektør.

gseksamen (Sengeløse, Taastrup)

Karslunde)

Gartnerhus / storskrald.
Vi har nu formelt lejet bygningerne Sankt Bents Alle 22 (Gartnerhuset). Planen er at købe dette, når
vi har solgt Sankt Mikkels Alle 38.

g af nye kollegaer
OBS!
Ved næste storskraldsdag, vil containeren blive flyttet fra pladsen ved institutionerne ned til bunden af Sankt Bents Alle inden på pladsen i nr. 22. Her vil
Boelsmand som sædvanligt tage imod skraldet og sørge for fordeling af dette.
Ved at flytte storskralds containeren derned har vi mulighed for at låse porten af,
når vi har forladt stedet. For magen til svineri der var ved sidste opsamlingsdag,
skal man lede længe efter. Der er to ting der forårsagede dette svineri:

ologiske varer.

1. Der var stillet rester med maling og det har muligvis været børn, der har strittet rund 		
med malingen. Men det er totalt forbudt at stille maling og andre kemiske væsker 			
samt alt miljø farlige sager til storskrald. Det skal køres på genbrugspladsen Lervangen 1 – 3
Taastrup, eller afleveres i de butikker, der tager sig af dette.
2. Derefter har de såkaldte klunsere kommet for at snuse i affaldet. Øjenvidner beretter at de
har sprunget op i containeren, smidt affald ud og ledt efter brugbare sager. Derefter at fylde
containeren op med deres egen medbragte affald og undladt at lægge det de havde smidt ud
tilbage.

Dette giver et stort oprydnings arbejde, samt en øjenbæ især for de beboere, der bor tættest på. Vi
opfordrer derfor alle i Runeparken, om at følge reglerne, så vi undgår at vi skal stoppe med at indsamle storskrald. Mht. klunserne håber vi kan forhindre dem i at komme til affaldet ved at vi
for fremtiden har det indenfor aflåst indhegning.

Kørsel på stier etc.

Det er helt klart, at det er forbudt at motorkøre på stierne og græsarealet, men faktisk er det heller
ikke tilladt at cykle. Men der er én undtagelse, det er ham der rydder sne eller slår græs. Forleden
var vor medarbejder ude for, at han nær havde stødt ind i en pige på cykel der kørte på en af de
lange stier og hvor traktoren kørte ud fra en af de mindre krydsende stier. Det er farligt for dem på
cykel og der er ikke godt for psyken hos ham på traktoren.
Vi indskærper derfor, at forældre forklarer deres børn, at der kan ske alvorlige ulykker ved at cykle
på stierne.

P - pladserne

Da vi flere steder har mangel på parkeringspladser, må vi endnu engang gøre opmærksom på at
P-pladserne kun er til indregistrerede motor køretøjer og ikke for trailere. Respekter nu dette, jer
med trailere.

Sankt Hans fest

Sankt Hans aften er som bekendt d. 23. juni. I samarbejde med spejderne, afholdes der bål, musik
og lidt til ganen. Så mød op ved flagstangs pladsen og få en hyggelig aften.

Tagplader til pergola

Bestyrelsen har konkluderet at det bliver for dyrt at investere i et lager af tagplader. Vi har derfor
fundet frem til en alternativ leverandør: Tømre Bjarne Roed-Jensen, Nygårdsvej 50, 2750 Ballerup,
tlf. 4042 7558. Han kan levere plader, der har de buer vi bruger. Ulempen er at han kun har dem i
2 m længe x 0,95 m bredde, hvilket betyder, at der skal anvendes 2 plader for at dække spændet på
3,10 m og det giver en overlapning på 0,90 m, hvis man ikke er i stand til at skære dem til.

SMA 38 til salg

Meget snart er vi klar til at sælge Ejlers tidligere bolig SMA 38. I stedet for at bruge en masse tid
på at opdatere huset, har vi planer om at sælge det som beset. Så hvis I kender nogen, der kan være
interesseret et ende rækkehus i to plan i Runeparken, bedes de kontakte Formand Kenneth Loland
tlf. 2762 0789.
God sommer
Bestyrelsen

