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NYHEDSBREV FEBRUAR 2017 

2017 ser ud til at blive renoveringernes år 

Grundejerforeningen og ejerlauget skal lave renoveringer i 2017. 
 
Ejerlauget ønsker at tage hul på projektet for efterisolering af varmerør i rækkehusene. 
Nyhedsbrev om dette vil blive omdelt til 4xx & 5xx hustande på et senere tidspunkt.  
 
Året 2017 vil byde på udfordringer og forandringer i foreningen. Som følge af beslutningerne 
taget på generalforsamlingen i 2016. Vi vil ikke gengive indholdet af beslutningerne, men hvis 
man ønsker at lave lidt op følgende læsning, så ligger det hele på hjemmesiden. 
http://www.1do.dk/?id=30&c=Generalforsamlinger-mm 
 
Renoveringsprojektet med Hartvig Consult 
 
Hartvig Consult er ved at være færdig med udbuds materialet for vej renoverings projektet. 
Hartvig Consult har som følge af mødet holdt i januar udarbejdet et fuldt oplæg til projektet. 
Orientering om projektet vil løbende blive klargjort og lagt på hjemme siden, da det ikke vil 
være muligt at omdele alt materiale om projektet. 
 
Man kan holde sig opdateret på hjemmesiden, og oplysninger for vejprojektet vil blive lagt op 
på siden: http://www.1do.dk/?id=98&c=Vej-projekt-m.m. 
 
Grønne områder 
 
Der er blevet sat fælder mod muldvarper i Kirkeleddet og det store sandfang ved udløb til 
søen er blevet renoveret.  
Der har været en opfattelse af at de nye hundepose indsamlings stativer er skraldespande, det 
er de ikke. Og de frivillige der hjælper med at tømme dem, vil gerne frabede sig at de bliver 
brugt til skrald, som jo høre hjemme i egne stativer. 
http://www.1do.dk/?id=99&c=Indsamling-af-hundeposer 
 
Bestyrelsen planlægger opstart for projektet for:  
 

 Klargøre området til en ny legeplads ved klyngehusene. Området kræver en sanering 
for at lave en mindre vedligeholds krævende legeplads, etape 1. 

 Samt projektet for udskiftning af afgrænsning på den store legeplads. 
 Og sidst men ikke mindst: Renovering af kloaker, som følge af tv inspektionen. Som 

Hartvig Consult hjælper med at få gennemført.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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