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Årsberetning 2000/2001
Det har været et roligt år uden nye aktiviteter i Grundejerforeningen. Men der har været en udvikling i et par
ældre sager.
Trafiksikkerhedsmæssige og hastighedsbegrænsende foranstaltninger mv.
Sidste år omtalte jeg Teknisk Udvalgs ønske om at der blev gennemført trafiktælling og hastighedsmåling
på Skovvang og Fuglevang forud for gennemførelse af trafiksikkerhedsmæssige og hastighedsbegrænsende
foranstaltninger. Disse målinger er nu gennemført på såvel Skovvang som Fuglevang. På baggrund heraf har
Teknisk Udvalg besluttet at der ikke skal gennemføres trafiksikkerhedsmæssige og hastighedsdæmpende
foranstaltninger på Skovvang, idet udvalget ikke finder at hastighederne og trafikintensiteten kan begrunde
sådanne foranstaltninger. Som det måske erindres blev grundejerforeningen stillet disse foranstaltninger i
udsigt som et plaster på såret i forbindelse med omdannelsen af Ville Heise til boliger.
Teknisk udvalg finder derimod at der er grundlag for at gennemføre trafiksikkerhedsmæssige og
hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Fuglevang. Men da grundejerforeningen ikke er stillet sådanne
foranstaltninger i udsigt - på Fuglevang - finder Teknisk Udvalg at foreningen selv må betale for disse
foranstaltninger. Bestyrelsen har forgæves været i kontakt med Teknisk Udvalg og har påpeget at det
forekommer rimeligt at der sker en konvertering af foranstaltningerne fra Skovvang til Fuglevang når nu
målingerne viser et behov på Fuglevang.
Bestyrelsen har ikke grundlag for at arbejde videre med en model der indebærer egenfinansiering af
trafiksikkerhedsmæssige og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Fuglevang idet der jo i 1999 blev
afholdt afstemning herom blandt foreningens medlemmer. Afstemningen viste, at 42 (25%)af de afgivne
stemmer ønskede chikaner, mens 98 (75%) ikke ønskede chikaner. Bestyrelsens eneste mulighed er derfor at
søge at ændre Teknisk Udvalgs indstilling, og netop den mulighed arbejder vi videre med. Vi vil naturligvis
undersøge medlemmernes holdning til det videre forløb hvis Teknisk udvalg skulle indvilge i at stå for
finansieringen.
Skiltning på Skovvang
På sidste års generalforsamling blev skiltningen på Skovvang drøftet. Bestyrelsen har været i kontakt med
Teknisk Forvaltning som har erkendt at den eksisterende skiltning ikke er tilfredsstillende. Vi har derfor fået
tilsagn om at skiltningen vil blive bragt i orden uden udgift for foreningen. (Efter generalforsamlingen er opsat
en midlertidig skiltning).
Containerordning og hugning af flis

Containerordningen og flishugningen følges løbende af bestyrelsen. Containerordningen har i de senere år
været udvidet med ekstra containere og der er i foråret bestilt lastbil med grab således, at det også bliver
muligt at komme af med rødder o.l. Det er vores indtryk at den udvidede ordning er blevet vel modtaget
blandt medlemmerne.

