
 
 

 
Velkommen til Fuglebakken 

 
 
Kære grundejer 
 
På vegne af Grundejerforeningen Fuglebakken vil vi gerne byde velkommen til kvarteret. Vi 
håber, at du falder godt til og bliver glad for at bo her. 
 
Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes interesser i kvarteret bedst muligt. 
Fundamentet for dette arbejde er vores vedtægter og med udgangspunkt i disse 
gennemfører vi en række opgaver, med henblik på at gøre vores kvarter til et godt og 
attraktivt sted at bo - både nu og i fremtiden. 
 
Vi arbejder bl.a. med: 

• Vedligeholdelse af veje og kloaker samt snerydning i vinterhalvåret (der ryddes sne 
på vejene ved mere end 5 cm sne). 

• Gennemførelse af forskellige sociale arrangementer for både voksne og børn i 
kvarteret. 

• Styring af foreningens økonomi så vi har midler at gøre med. 

• Dialog med kommunen, Fællesrådet og andre offentlige instanser om gode løsninger 
for kvarteret. 

 
Der er to muligheder for medlemskab af foreningen: 

• Hvis der på ejendommen er tinglyst medlemskab af grundejerforeningen, betyder 
det, at der via kontingentet er sikret snerydning af vejene og der bliver taget hånd om 
vedligeholdelse af kloaker og veje m.v. samt foreningens generelle arbejde. 

• Hvis ejendommen ikke grænser op til privat vej, er der mulighed for et frivilligt 
medlemskab af grundejerforeningen til en reduceret pris.  

• Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen i februar måned og 
betalingsfristen er altid 30. marts, hvorefter der tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,- 

 
Grundejernes egne ansvarsområder: 
Vær særligt opmærksom på, at grundejerforeningen ikke varetager følgende opgaver, men 
at disse påhviler den enkelte grundejer: 

• Vedligehold af eget fortov og kantsten – husk også at fjerne ukrudt og feje rendesten 
(kloaker renses hvert andet år på foreningens regning). 

• Snerydning på eget fortov. 

• Glatførebekæmpelse på fortov og vej ud for egen grund. 

• Hækklipning og beskæring af træer. 

• Beskyttelse af veje og fortove ifm. ombygning og renovering. 
 
På vores hjemmeside www.fuglebakkenaarhus.dk kan du finde relevante 
nøgleinformationer som eksempelvis grundejerforeningens historie og vedtægter, aktuelle 
nyheder og kontaktoplysninger til bestyrelsens medlemmer m.v.  
 
Her finder du også vores kalender, hvor en række faste arrangementer udbydes. Udover 
generalforsamlingen i februar, er der også fastelavnsfest for børnene samt en årlig 
sommerfest for alle i hele kvarteret. 
 

Formand: Thomas Mikkelsen 
Nattergalevej 6 
8210 Aarhus V. 
Tlf.: 29203730 

fuglebakkenaarhus@gmail.com 

http://www.fuglebakkenaarhus.dk/


 
 
Der findes også en ”dele-liste”, hvor det er muligt at finde og dele forskellige former for 
værktøj og udstyr. Du er velkommen til at tilføje eller spørge efter konkrete elementer 
direkte inde i listen. 
 
Kommunikation og dialog mellem alle i kvarteret 
Vi udsender løbende nyhedsbreve via email og vil derfor meget gerne sikre, at vi har din 
email-adresse, såfremt du ønsker at modtage information fra os - husk derfor at informere 
os ved ændring af emailadresse! 
 
Du er også velkommen til at blive en del af den lukkede facebook-gruppe Pipkvarteret – 
som kan søges frem på facebook – du skal blot huske at oplyse din adresse ved ansøgning 
om medlemskab af gruppen. I facebook-gruppen er der plads til stort og småt og der er altid 
god plads til stille spørgsmål og spørge om hjælp eller gode tips. 
 
Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte os. 
 
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen 
 

 
Thomas Mikkelsen 
Formand  


