G/F TÅRNBY ENG
SOMMERNYT – juni 2021
•
•
•
•

Ny lokalplan
Hjertestarteren
Sommerfest
Fortove, græsarealer og vejkanter

Ny lokalplan
Vores kommune er kommet frem til en fremtidig affaldsordning som matcher
grundejerforeningens foreslåede løsning.
Da Tårnby kommune samarbejder med andre kommuner om en fællesløsning på dette
område, så er en endelig beslutning endnu en gang sendt til tælling i afventning på netop
disse kommuners evt. beslutning/godkendelse.
Hjertestarteren
Søndag den 29. august 2021, kl. 11, indbydes interesserede medlemmer til introduktion
af foreningens hjertestarter.
Sommerfest
Vi satser på at Corona-trykket, i august måned, ikke længere udgør nogen risiko.
Derfor planlægges sommerfest til afholdelse lørdag den 14. august 2021.
Nærmere orientering følger.
Fortove, græsarealer og vejkanter
Bestyrelsen ser med bekymring på visse medlemmers manglende vedligehold af arealer
beliggende op til, men udenfor egen matrikel.
Problemet med ukrudt og manglende græsslåning er løbende blevet italesat overfor
pågældende medlemmer, men udfordringen synes umiddelbart mere udfordrende.
Bestyrelsen er bange for, at vores dejlige område ”sander til” såfremt der ikke gøres
noget. Hertil bør tillægges den medfølgende ødelæggelse af kørebaner, kantstene og
chaussé-kanter.
Jf. tinglyst servitut, helt fra vores bebyggelses fødsel, fremgår det tydeligt at
”grundejerforeningen er pligtig til at overtage vedligehold af veje, fortove, stier,
fællesanlæg etc. etc. samt forestå den fremtidige og fulde vedligeholdelse heraf”.
Dette arbejder bestyrelsen nu på, og konsekvensen kan indebære et årligt
tilbagevendende gartner-kontingent ud over det nuværende kontingent.
Alt efter behov kan dette tænkes at beløbe sig til flere tusinde kr. per medlem.
I tillæg til dette arbejdes der tilsvarende på en ordning hvor det enkelte medlem helt kan
slippe for dette ekstrakontingent. Dette ved blot at tilkendegive, at vedkommende
påtager sig det årlige vedligehold ud for egen matrikel.
Medlemmer, der ikke ønsker eller har mulighed for at tage del i dette vedligehold,
afholder således selv omkostningerne til det af foreningen igangsatte påkrævede
vedligehold.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
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