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VIGTIG INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEBAKKEN   Fuglebakken, november 2012 
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NYT OM KLOAKARBEJDET I KVARTERET OG INVITATION TIL 
JULEARRANGEMENT 
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om seneste nyt vedrørende kloakarbejdet i kvarteret og samtidig 
inviterer vi til et lille julearrangement. 
 
 
SENESTE NYT VEDR. KLOAKARBEJET I KVARTERET 
Renoveringen på Drosselvej er påbegyndt og forventes afsluttet inden nytår (hvis vejret forbliver godt). For 
at skåne kvarterets veje, køres alt materiale baglæns ud ad Drosselvej, hvilket medfører, at der formentlig 
først etableres asfalt på Drosselvej, når de er færdige med hele vejen. De har lovet at planere den påførte 
stabilgrus, således at beboerne på Drosselvej kan køre til deres huse imens. Renoveringen i den sydlige del 
af Fuglesangs Allé forventes ligeledes færdig til nytår. 
 
Vi er nået til enighed med Aarhus Vand om, at de dele af Duevej og Solsortevej, som opgraves, også får 
påført et nyt slidlag i hele vejens bredde. Det skal dog bemærkes, at det kun er den østre del af Duevej (op 
til Svalevej) og den østre del af Solsortevej (op til Fasanvej), som opgraves. Arbejdet på disse veje 
påbegyndes i det nye år. Renoveringen af Duevej forventes udført i løbet af januar, mens renoveringen af 
Solsortevej forhåbentlig udføres i løbet af februar. 
 
På nuværende tidspunkt er planen, at hele Nattergalevej opgraves. Dette forventes udført i marts og april 
2013. Disse tidspunkter er behæftet med en del usikkerhed, hvor især vejret kan spille en afgørende rolle. 
 
Bemærk at der ikke bliver krav om spildevandsseparering på nuværende tidspunkt. Det kan du læse mere 
om på grundejerforeningens hjemmeside under Vej og kloak, hvor vi løbende informerer og opdaterer 
informationen omkring kloakarbejdet. Her kan du også se en række af de oftest stillede spørgsmål og svar 
ift. vej- og kloakrenovering.  
 
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du også altid meget velkommen til at rette henvendelse til 
undertegnede.  
 
Med venlig hilsen 
 
Louis Nilsson 
Ansvarlig for Vej og kloak 
Mobil: 2276 7013 
Mail: louis@inano.au.dk 

  

VIDSTE	  DU	  AT:	  
•  Grundejerforeningen	  har	  lanceret	  en	  opdateret	  hjemmeside	  som	  skal	  forbedre	  informa7onen	  7l	  og	  dialogen	  

med	  medlemmerne?	  	  
	  	  

•  Det	  trykte	  medlemsblad	  udfases	  7l	  fordel	  for	  nyhedsbreve	  sendt	  pr.	  email	  –	  du	  får	  derfor	  denne	  informa7on	  
på	  print	  fordi	  vi	  endnu	  ikke	  har	  din	  email-‐adresse?	  
	  	  

•  Du	  kan	  hjælpe	  os	  ved	  at	  7lmelde	  din	  husstand	  tll	  vores	  nyhedsbreve	  ved	  at	  sende	  dit	  navn,	  emailadresse,	  
vejnavn	  og	  husnummer	  7l	  os?	  Ønsker	  du	  fortsat	  at	  modtage	  informa7on	  på	  skriC	  er	  det	  naturligvis	  stadig	  
muligt	  hvis	  blot	  du	  informerer	  os	  om	  det.	  	  

	  
Se	  mere	  på	  www.fuglebakkenaarhus.dk	  
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