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GRUNDEJERFORENING:
Der er stadig et godt og fungerende samarbejde mellem vores gartner og bestyrelsen.
Det er glædeligt for bestyrelsen at få de mange positive tilbagemeldinger om vores område.
Der er endnu ikke nogen afklaring med kommunen om gadelys.
Konstateres fejl på gadelys, kan det fejlmeldes via App’en ”Tip Kommunen” og/eller på
https://orsted.dk/Privat - kundeservice ”Fejlmeld gadelys.
2017 har været et udfordrende år.
Der har været gang i graveriet for at få lagt fiber ned.
For at sige det mildt, slap Fibia ikke særlig godt fra den opgave.
Under og efter gravearbejdet har der været mange klager fra medlemmerne, over den tilstand fortovene
blev efterladt i.
De mange medlemmer der kontaktede bestyrelse, blev bedt om at henvende sig til kommunen, da
fortove og veje er kommunale.
Bestyrelsen samlede alle klager og efter forgæves at have kontaktet Fibia, blev der rettet henvendelse til
kommunen.
Det første svar tilbage var mere en bortforklaring end en forklaring!
Andre midler måtte tages i brug.
Der blev til ledelsen af Trafik og Miljø, daværende medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget sendt en lang
række spørgsmål med tilhørende billeddokumentation.
Da det var lige før kommunevalget, var der ingen grænser for hvad politikerne ville gøre.
Det blev dog hurtigt glemt igen, da valget var overstået.
Det lykkedes efter en del skriveri med mange spørgsmål, at få et møde i området mellem 2 fra
kommunen og formanden.
Det var et godt møde, hvor kommunens folk gav klart udtryk for forståelse for vores klager.
Efter gennemgang af området, var der enighed om at noget skulle der ske og helst lidt hurtigt.
Det blev aftalt at kommunen vil indhente tilbud på renovering af fortove og kantsten.
For at få pengene til at strække langt, vil alle fliser blive fjernet og der vil blive asfalteret i fuld bredde på
fortovet.
Det vil blive som den renovering der er udført på Skolevang.
Der blev modtaget en mail fra kommunen i starten af januar 2018 om at de var ved at indhente tilbud!
I skrivende stund er der stadig intet hørt fra Fibia.

Oplevelsen med Fibia og deres ligegyldighed kunne vi godt har været foruden.
Der er stadig nogle medlemmer som ikke overholder deres forpligtigelser m.h.t. betaling af kontingent.
Det er hvert år de samme som ignorer enhver rykkerskrivelse og først lige før de bliver hentet ind til
fogedretten får betalt.
Disse mennesker og deres manglende respekt for såvel betaling til fællesskabet som flere personers
unødvendige tidsforbrug for at inddrive gælden, kan kun fordømmes.

VANDVÆRK:
Der blev i februar 2017 påbegyndt arbejde med etablering af ny råvandsindføring til vandværket.
Den gamle indføring var utæt og gav derfor et unødigt vandspild.
Der blev samtidigt opsat en ny flowmåler og en ny og større affugter.
I samme forbindelse blev alle overflødige installationer fjernet.
Kommunen varslede teknisk hygiejnisk tilsyn i september.
Da bestyrelsen hele tiden har fulgt op på ny lovgivning og bekendtgørelser, var der ingen bemærkninger
i den færdige rapport fra kommunen.
Ved aflæsning af vandmåler i efteråret 2017, var der igen mange som ”glemte” sidste indmeldingsfrist og
nogen reagerede slet ikke på trods af rykkere om aflæsning.
Det skulle forhåbentlig løse sig i 2018.
Det er bestyrelsens plan at udskifte alle vandmålere til digitale.
De nuværende vandmålere falder for aldersgrænsen.

GENERELT:
Der kan findes mange og gode oplysninger på vores hjemmeside www.kirke-sonnerup.dk
Der er også mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev.
Hvis du ikke er tilmeldt, så beder vi dig om at få det gjort!
Det er nemmere at udsende info når det foregår digitalt.
Husk at ændre mailadresse, hvis du får en ny.
Endnu engang må bestyrelsen henvise til vedtægternes § 3 stk. 9:
Medlemmer er pligtige til, stedse at holde grunde, fortove og stier fri for ukrudt. En
rensning af ukrudt skal gennemføres inden hvert års 1. maj og 1. juli, således at gener fra
naboer undgås. Hegn og hække skal klippes inden hvert års 1. juli, således at fortove og
stier frit kan passeres. Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, kan
grundene renses og hegn og hække klippes på grundejerforeningens foranledning. De
afholdte udgifter skal af grundejerne refunderes foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

