Nyhedsbrev ultimo 2013
Renovering af stikveje og stier i Rønnehaven.
Asfaltering af den sidste stikvej nr. 66-80 er nu gennemført, så vi er helt færdige med det. Som
tidligere omtalt blev asfalteringen af stikvej 66-80 billigere end budgetteret på grund af, at
Lystrup fjernvarme deltog i betalingen. Bestyrelsen besluttede derfor at anvende nogle af de
sparede penge på renovering af fortovene. Der var nogle steder behov for opretning og
udskiftning af fliser og kopsten mellem fliserne. John Olsen Rønnehaven 49 regnede med, at det
kunne gøres for under 30.000,00 kr, så arbejdet blev sat i gang. Det viste sig dog, at behovet for
renovering var større end antaget, så da vi havde sat et maksimumbeløb på 30.000,00 kr, blev
renoveringen kun foretaget, hvor det var mest påkrævet. Bestyrelsen vil derfor overlade det til
den kommende generalforsamling at bestemme, om der skal foretages yderligere fortovsrenovering.
Bestyrelsen har sammen med John Olsen gennemgået den asfalt, der blev lagt i 2012, og gjort
asfaltfirmaet opmærksom på fejl og uregelmæssigheder. John Olsen har haft møde med firmaet,
der har tilbudt at udføre reparationer. Sådanne reparationer kan dog ikke ske ved bare at lægge et
tyndt lag asfalt ovenpå den eksisterende, men der skal skæres asfalt op i de pågældende områder
med efterfølgende udfyldning. Dette betyder, at asfalten kommer til at se lappet ud, og at der
bliver stor risiko for revnedannelser i samlingerne. Da fejlene i den nye asfalt er forholdsvis små,
har bestyrelsen derfor valgt ikke at få dem udbedret.
Ny hjemmeside.
Som det fremgår, er der foretaget en fornyelse af foreningens hjemmeside.
Indbrud.
På generalforsamlingen havde vi besøg af politiet, der fortalte om sikring af hjemmene og om
naboovervågning. Bestyrelsen har ikke til hensigt at foretage sig yderligere, men opfordrer til, at
medlemmerne selv taler med hinanden om naboovervågning.
Generalforsamling.
Tidspunkt for generalforsamling er allerede nu fastsat til torsdag den 13-3-2014, så husk at sætte
kryds i kalenderen.
Da ikke alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker genvalg, opfordres
medlemmerne derfor til at overveje at lade sig opstille til bestyrelsen.
Vintervedligeholdelse.
Nu står vinteren for døren, og som sædvanligt har grundejerforeningen en aftale med en
entreprenør om snerydning og glatførebekæmpelse på kørebanerne. Stien mellem Rønnehaven
og Hyldehaven ryddes af Århus Kommune, men stien mellem Rønnehaven og Bjørnholt skal
holdes af de tilgrænsende lodsejere, og det er ikke blevet gjort i de senere år.
Vi har henvendt os til Århus Kommune, der har lovet at rydde på de sydligste 40-50 m, der
ligger i det grønne område. Vi forsøger fortsat at få en aftale i stand mellem Boligforeningen i

Bjørnholt, Grundejerforeningen Bjørnholt (parcelhusene mod syd) og Grundejerforeningen
Rønnehaven om, at stien ryddes i fællesskab og at de tre parter betaler for vintervedligeholdelsen. En sådan aftale er dog endnu ikke på plads, og det er derfor stadigvæk de
tilgrænsende grundejere, der har forpligtigelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Rønnehaven

