Indkomne forslag
Der er indkommet 3 forslag fra grundejere.

Parkeringspladser og elbiler
Vi bør tage stilling til elbiler. Det kommer, og vi bør være klar, således at vi som ansvarlig forening
viser samfundssind og forbereder os til den nye tid. I vores del af Søndermarksvej (162) har vi også
for få parkeringspladser. Såfremt vi alle holdt på parkeringspladserne (og ikke på græsplænerne),
kunne vi slet ikke være der, så det er på tide at øge antallet af parkeringspladser. Jeg foreslår at udvide med 10 pladser, hvoraf nogle er henlagt til elbiler.
Bjarke Holm, Søndermarksvej 162

Legepladser, faldunderlag
Underlaget på legepladsen ønskes skiftet til noget andet som ikke er indbydende til kattetoilet, så
man som forældre har lyst til at benytte de fine legepladser.
Trine Lunddal Jensen, Askepotvej 22

Hæk ved Søndermarksvej 76-84
Vi grundejere på Søndermarksvej 76-84 har i de sidste 15 år lidt under manglende afskærmning.
Gennem 15 år har vi haft mange gener – både indendørs og udendørs – på grund af den uhensigtsmæssige/manglende beplantning.
Der er på forskellig vis forsøgt at gøre bestyrelsen opmærksom på vores gener. Dels for at opnå
forståelse for vores gener, når vi opholder os i vores hjem, og også for at efterlyse imødekommenhed vedrørende vores ønsker og behov for en bedre og tættere afskærmning.
I oktober 2005 modtog vi en skrivelse fra bestyrelsen, hvor vi blev gjort opmærksomme på, at de
hækplanter, som var plantet tidligere, ville blive udskiftet i efteråret/vinteren 2005. Bestyrelsen håbede hermed, at vi fik en ensartet og tæt sammenhængende hæk mellem vores haver og parkeringspladsen.
Dette er ikke lykkedes, og hækken har aldrig – i de 15 år den har stået der – været hverken tæt eller
sammenhængende. Derfor ønsker vi en anden beplantning, vel vidende at der vil gå et stykke tid før
vores afskærmning bliver optimal, og vi kan begynde at have et uforstyrret privatliv uden gener.
Alle grundejere i Søndermarksvej 76, 78, 80, 82 og 84 ønsker fortsat den stedsegrønne beplantning,
som vi drøftede med formanden ved vores sidste møde. Også vores ønsker og behov for en anstændig størrelse på planterne, er de samme.
Grundejerne Søndermarksvej 76-84

