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Bestyrelsens beretning.
• Arbejdet i bestyrelsen har næsten udelukkende været
koncentreret om vejprojektet, og det har vi jo haft en
ekstraordinær generalforsamling om, så det skal vi ikke
bruge så meget tid på i aften.
• Dog kan vi fortælle, at projektet nu er i gang og vi følger
den plan, som er skitseret i Nyhedbrevet fra 27. marts.
Rækkefølgen på vejene er således Merløsevej, Glumsøvej,
Korsager allé, Stenmaglevej, Bjergstedvej og Ågerupvej.
• Både brolæggeren og asfaltfirmaet har godkendt den
entrepriseaftale vi har foreslået, og det betyder, at hele
projektet vil være afsluttet ultimo august.
• Desværre måtte vi igennem en helt overflødig omgang
med Vej og Park, der trods viden om beslutningen på den
ekstraordinære generalforsamling valgte at fastholde de
givne forvarsler og ændre dem til egentlige påbud. Det
måtte kommunen selvfølgelig trække tilbage, da vi kunne
bevise at der var indgået kontrakt om renovering. Det
måske en del af forklaringen på, hvorfor den kommunale
administration blevet så stor i Københavns kommune.
• I forbindelse med renovering af fortovene skal der ved
væsentlige ændringer af eksisterende overkørsler eller ny
anlæg søgen om en tilladelse. Skemaerne kan hentes på
vores hjemmeside eller man kan få en kopi udleveret i
aften.
• Som det blev skitseret i seneste Nyhedsbrev, så er det
vores intention omkring 1. november, når vi kender
størrelsen på lånet og rentesatsen, at give mulighed for at
indbetale et samlet beløb for vejrenovering, som der var et
udbredt ønske om. For dem der vælger låne- modellen vil
vi tilstræbe et samlet bidrag, som så vidt muligt, svarer til

det nuværende. For de øvrige vil der være et væsentligt
mindre bidrag, som skal dække den løbende
vedligeholdelse.
• Vi har afholdt en arbejdslørdag, hvor vi fik ryddet op på
det grønne område ved Stenlillevej/Korsager allé og på
området ved Stenmaglevej/Korsager allé. Det var et rigtig
flot resultat og stor tak til alle dem, der havde tid at give
en hånd med. Vi er imidlertid ikke helt færdige med
områderne endnu, da vi mangler nogle flere planter/træer
og at få fræset området ved Stenmaglevej. Det venter vi
med til vejprojektet er færdigt, for brolæggeren skal bruge
lidt oplagsplads.
• Afslutningsvis vil jeg opfordre alle de medlemmer, der har
mulighed for at bruge nettet til besøge vores hjemmeside,
Allegaardens.dk . Der ligger mange nyttige oplysninger, og
der er rig mulighed for at fremføre sine ideer og
synspunkter, også udenfor generalforsamlingen, og til at
komme med forslag til bestyrelsen. Vi har modtaget
forslag om et foredrag om regulering af fjernvarme, oplæg
om tyverisikring og mærkning af indbo samt om
afholdelse af en sommerfest.
• Allersidst kan jeg fortælle, at vi har genopfrisket
foreningens rabataftale med Beckers farvehandel, så står
man for at skulle male udvendigt træværk eller andet, så er
mulighed for op til 20% rabat

