
 
 

Nyhedsbrev, november 2013  
 
Efterår, vejarbejde og prisuddeling 
Kære grundejere 

Så er efteråret for alvor på vej og mens vi rykker indendørs i varmen, er der heldigvis også 
ved at være styr på det seneste års gravearbejde i kvarteret. Den store udskiftning af kloaker 
og fjernvarmerør i området lakker mod enden og i disse dage bliver det sidste arbejde på 
Nattergalevej afsluttet. Der kommer nu asfalt på vejen og de sidste småting i form af 
genetablering af opkørsler, flisebelægning osv. følger lige efter.    
 
I bestyrelsen kan vi se tilbage på et noget arbejdskrævende forløb, men vi er dog samtidig 
glade for, at den store graveaktivitet har medført, at vi får en del af vejene helt eller delvist 
renoveret for andres regning. Nu skal asfalten på de genetablerede vejstrækninger sætte sig 
et års tid eller to, inden det sidste lag asfalt kan påføres. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med 
Aarhus Vand og AffaldVarme, så vi får så godt et slutresultat som muligt. Via den forhøjede 
kontingentbetaling til vedligehold af veje og kloaker, kan vi også spare op til i de kommende 
år at få renoveret de veje, der trænger mest. Men det kræver fortsat, at grundejerne også 
tager hånd om vedligehold af deres tinglyste fortove og kantstene, da dette spiller ind på om 
der kan pålægges ny asfalt. Vi ser frem til generalforsamlingen i februar måned, hvor vi kan 
fortsætte dialogen omkring de kommende års vejrenoveringer i kvarteret.   
 
Skulle der være klager eller mangler efter det omfattende gravearbejde på privat grund, 
bedes I selv kontakte Fjernvarmen (AffaldVarme Aarhus).   
 
Og så tll noget helt andet: Grundejerforeningen har valgt at indføre en årlig prisuddeling - 
Årets Pip - som en anderkendelse af store såvel som små tiltag, der gør kvarteret til et endnu 
bedre sted at bo. Så har du verdens bedste naboer, der altid passer jeres hus mens I er på 
ferie, er der en flot husrenovering i kvarteret eller andre i kvarteret, som fortjener at blive 
hyldet, kan de indstilles til at modtage Årets Pip 2013/14.     
 
Du kan sende nomineringer ind til bestyrelsen frem til og med 1. februar 2014 og vinderen 
offentliggøres på årets generalforsamling.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 	  

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
Grundejerforeningen inviterer den 26. november til en hyggelig og kreativ aften hvor temaet er advents- og 
juledekorationer. Så kom og bliv inspireret eller vær den, som inspirerer. 
 
Da det er helt op til den enkelte hvad der skal laves, er det vigtigt, at du selv medbringer materialer og gerne 
lidt ekstra, så der også kan byttes lidt hen over bordet. Medbring eksempelvis lys, ler, bånd, kogler, grønt, 
bånd, etc. 
 
Hvornår: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.00  Hvor: Åbogade 23A, 8200 Aarhus N. 
Hvad:  Grundejerforeningen er vært ved en lille forfriskning  Hvor meget: Fri entré  Medbring: Egne 
materialer og gerne lidt til naboen  Hvordan: Tilmelding sker til Tove Thomassen - ring eller sms på  
25 34 32 57 eller send en mail til aarhusseashop@mail.dk  Oplys venligst: Antal deltagere, vejnavn og 
nummer. SU: Senest den 22. november 2013 


