
 
 Fuglebakken, maj 2013 

Seneste nyt fra grundejerforeningen:  
I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende: 
• Kommende arrangementer. 
• Seneste nyt om vej og kloak-renoveringen. 
• Aktuelle nyheder fra grundejerforeningen. 
 

Kommende arrangementer - der er hele tre tilbud!   
1. Foredrag med Kjeld Kibsgaard torsdag den 30. maj kl 19.00 

Der findes rigtig mange interessante oplysninger, sjove historier og pudsige fortællinger om 
vores kvarter. Kjeld Kibsgaard har som medforfatter til bogen; "Fuglebakken 1900-2000", 
været med til at indsamle, gennemlæse, begrænse og endeligt sammensætte materialet til 
bogen.Kjeld Kibsgaard har derfor en meget stor historisk viden om vores kvarter, og det 
bliver rigtigt spændende her at få chancen for at få et indblik i den viden. 
Så har du lyst til at høre om bogens tilblivelse og få endnu mere indsigt i historien bag vores 
kvarter, så har du nu muligheden. 
 
Hvornår: Torsdag den 30. maj 2013 Kl. 19.00  
Hvor: Festsalen på Møllevangskolen, Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V  
Hvad: Grundejerforeningen er vært ved kaffe og kage  
Hvor meget: Fri entré  
Hvordan: Tilmelding sker til Mariann Padkær - ring eller sms på 20 25 55 42 eller mail: 
padde@mesk.dk (oplys venligst: Antal, Vejnavn og husnummer)  
Tilmeldingsfrist: Senest søndag den 26. maj 2013 
  
2. Historisk vandretur rundt i kvarteret med Kjeld Kibsgaard søndag den 2. juni kl 13.00 
 
Her får du muligheden for at få syn for sagen. Kjeld Kibsgaard tager os med rundt i kvarteret 
og udpeger steder som er omtalt i bogen "Fuglebakken 1900-2000". Det er ikke en 
forudsætning, at du har læst bogen eller været til før omtalte foredrag. Dette er blot en 
mulighed for en fælles gåtur og lidt historisk input.  Vandreturen starter kl. 13.00. Vi mødes 
på legepladsen Nattergalevej og Falkevej. Afsluttes med fælles kaffebord på legepladsen på 
hjørnet af Nattergalevej og Falkevej og alle er velkomne. 
 
Hvornår: Søndag den 2. juni  2013 Kl. 13.00  
Hvor: Vi mødes på legepladsen Nattergalevej og Falkevej  
Hvor meget: Fri entré  
Hvordan: Tilmelding sker til Mariann Padkær - ring eller sms på 20 25 55 42 eller 
mail  padde@mesk.dk  (oplys venligst:  Antal, Vejnavn og husnummer             
Tilmeldingsfrist: Senest torsdag den 30. maj 2013   
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3. Fælles kaffebord på legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej søndag den 
2. juni kl 14.30 
Søndag den 2. juni er også dagen hvor vi mødes til fælles kaffe bord. Medbring gerne en 
kage eller lign. til et fælles kaffebord. Mange af os kender det fra fastelavnsfesten og det 
plejer at være rigtig hyggeligt. Denne gang slår vi bare ikke katten af tønden inden, men går 
en tur i stedet for. 
Har du/I ikke mulighed for at tage med på vandreturen, så mød endelig op til det fælles 
kaffebord alligevel.  
 
Hvornår: Søndag den 2. juni 2013 Kl. 14.30  
Hvor: På legepladsen Nattergalevej og  Falkevej  
Hvor meget: Fri entré   
Medbring: Gerne kage eller lign. til fælles kagebord og derudover drikkevarer til eget 
forbrug.  
Hvordan: Tilmelding ikke nødvendigt - bare mød op! 
 

Seneste nyt om vej og kloak-renoveringen 
Aarhus Vand har nu afsluttet deres kloakrenovering i området og Nattergalevej er reetableret 
dog uden asfaltbelægning. Der er derfor påført støvbinder, hvilket vil reducere støvgenerne i 
sommerperioden.  
 
AffaldVarme er i fuld gang med renoveringen af fjernvarmeledningen i den søndre halvdel af 
Tornskadevej og fortsætter derfra lidt mod øst af Falkevej. Efter sommerferien påbegyndes 
renoveringen i Nattergalevej. De berørt grundejere får løbende besked fra AffaldVarme - men 
for de berørt grundejere kan det oplyses, at fjernvarmeledningen skal renoveres helt frem til 
tilslutningen med mindre der for nyligt er indlagt nyt fjernvarme på parcellen. Det involverer 
således en opgravning på den enkelte grundejers grund, men sker uden omkostninger for 
den enkelte grundejer.  
 
Grundejerne bliver løbende orienteret omkring gravearbejdet i kvarteret direkte fra Aarhus 
Vand og Affaldvarme. Endvidere forsøger grundejerforeningen at samle op på forløbet på 
hjemmesiden, hvor det er muligt at finde yderligere information. 
 
Aktuelle nyheder fra grundejerforeningen 
Har du styr på haveaffaldet? 
Er du i gang med forårsrengøringen i haven og har du styr på haveaffaldet og komposten? 
Ellers kan du finde gode råd og praktisk information omkring affaldsordningen for haveaffald 
som Aarhus Kommune tilbyder så anbefaler vi at læse mere på grundejerforeningens 
hjemmeside.  
 
Ugentlige gåture - frisk luft, motion og godt selskab  
Ønsker nogle at gå en rask tur af en times varighed, er der nu mulighed for at mødes og gå i 
fællesskab. Der er ingen krav om tilmeldning, kun lysten til at gå og dele turen med andre. Vi 
mødes ved legepladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej kl. 16.30 mandage og 
onsdage og de to første foreslår, hvilken rute der skal vandres. 
 
Alle kan være med – vel mødt! 



 
Kontingentbetaling  
Vi har i år gjort det muligt for grundejerne at betale kontingent via netbank. Såfremt man ikke 
ønskede at benyttet den løsning er der udsendt et girokort som sædvanligt. Vi har dog 
registreret en stor del af betalingerne via netbank og det letter arbejdet i "økonomiafdelingen" 
væsentligt, så det vil også fremover være muligt at betale på denne måde.   
 
Er man ikke på netbank eller ønsker man ikke at betale på denne måde vil det dog fortsat 
være muligt blot at afvente tilsendelsen af det sædvanlige girokort.  
 
Få informationen via email 
Hvis du freomover ønsker at modtage information fra grundejerforeningen tilføjer vi dig gerne 
på vores email-liste. Send en mail med dit navn og adresse til fuglebakkenaarhus@gmail.com. 
 
Hvis ikke vi har din email eller du tidligere har anmodet om at modtage information på skrift 
vil du fortsat modtage en printet version af vores nyhedsbreve direkte i din postkasse. 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen. 
 
 
 


