
Grundeierforeningen

Fisken'BT

Kære nummer
--ttPå Grundejerforeningens og bestyrelsens vegne ønskes i stort tiilykke med jeresnye hus og et varmt vetkommen i Grundejerforeningen Fisken,gT

Dette er et oplysningsbrev der fortæller lidt om Grundejerforeningen Fisken,gT,bestyrersen, hvirke murigheder og forprigterser der er.

Hvert år i maj afholdes der generalforsamring her kan man komme med forsrag tirnye tiltag på gaden' planlægge havedag, indkøb mm. samt det er en murighed for atmødes med sine naboer. Det holdes på skift yed en af bestyrelsesmedlemmerne.
Hvert år ijuni afholdes der fællesarbejdsdag, hvor vi i afle hjælper til med atvedligeholde vores fælles areater' Dvs. hække kripning ordne ukrudt, mare regepradso'rign' Det prejer at være en hyggerig dag med snar«, grin, arbejde og servførgef igmad og drikke.

Pr' 2016 er vi begyndt at horde gade a*angement. sidste år var det en hyggerig dagmed rundbold' leg' slush-ice og grillmad. I år Zorrfejrer vi Grundejerforeningens 30års jubilæum' vi håber dermed at kunne skabe nye traditioner for gadefest.

Hvert år indbetates der 1650 kr. tirgrundejerforeningen. Dette dækker,,vejfonden,,- opsparing tir ny berægning på gaden (600 kr). yderrigere dækker det overopsparing tir diverse udgifter iforeningen, fx arbejdsda& græsordning nyemaskiner, maling osv. (1050 kr)



Grundejerforeningen har en græsordning hvor hvert hus kan skrive sig på en liste, og

dermed melde sig til græsslåning på fællesarealerne.

Dette giver sidst på sæsonen 400 kr. pr gang.

Annegrethe nr. 46 styrer græsordningen.

I foreningen har vi et festtelt til udlejning, i str. 5x8 M.

Prisen for leje er 250 kr. fCIr beboere og 500 kr. for andre"

For lån af teltet kontaktes Niels Peter nr. 54

Der er en stor stige til lån, denne hænger på den hvide carport ud til
fællesarealerne.

Når det er vinter og sne/isslag er alle forpligtede til at rydde og salte ud for egen

matrikel og til midten af gaden. Har man ingen genbo skal der ryddes hele vejen

over. Støder matriklen op til stier, fortorv langs Fiskenes Kvarter eller lign. Har man

også ansvar for at rydde dette.

Skulle I have yderligere spørgsmål er ivelkommen til at kontakte bestyrelsen

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Maria Kulmbak {72l'


