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19. november 2017 
 
Kære beboere 
Hermed bestyrelsens infobrev for november 2017 
Med dette infobrev følger referater af bestyrelsesmøder 27. september og 13. 
november 2017. 
 
Afstemning om farver VIGTIGT!!!!! 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er nogen som forsøger at så 
tvivl om afstemning om farvevalg er lovlig, og at man fraråder beboerne at 
stemmer. Bestyrelsen undersøger sagen, men opfordrer selvfølgelig stadig til 
at man stemmer. 
Når afstemningen er lagt ud til alle beboere, så er der en mulighed for dem 
som ikke kan komme til et møde, alligevel kan få indflydelse. 
VI OPFORDRE DERFOR ALLE TIL AT STEMME.  
Hvis man mener noget er ulovligt eller forkert, bedes man henvende sig til 
bestyrelsen, det er vores arbejde og vi er valgt på demokratisk vis på sidste 
beboermøde, og det er enstemmigt blandt de fremmødte. Det er meget vigtigt 
at der ikke bliver spredt forkerte oplysninger, der skaber uro og forvirring. 
 
Gennemgang af træer 
Vi har været lidt rundt i Stævnen og kigge på vores træer. Størstedelen står 
forkert, og vil blive udskiftet under helhedsplanen. Det er træer der står for 
tæt på lamper så de skygger for lyset, Træer der står for tæt på bebyggelsen 
så der er fare for at rødderne går ind i fundamentet og endelig tæer der står 
for tæt på vejen så de skal beskæres så lasbiler og varevogne kan komme 
igennem. Grunden til at vente, er at vi så får de træer erstattet der bliver 
fældet under helhedsplanen. Vi vil så bede om at få nye træer, vi så selv kan 
plante. I den forbindelse er det bestyrelsen ønske at høre om der er beboere 
med ”grønne fingre” der kunne tænke sig at være med i et udvalg. 
 
Udsugning 
Vi har fået en henvendelse fra 4 beboere som mener udsugningen der bliver 
installeret er ulovlig. Bestyrelsen har henvendt sig til Boliggården, for at få 
dokumentation for den valgte udsugning overholder lovgivningen. Vi har 
samtidig henvendt os til energistyrelsen, for yderlige dokumentation. 
 
Stier mod Jollen (Æblestien) 
Den nederste sti ud mod Æblestien skal endelig have ny belægning. Det 
betyder at stien vil blive spærret en uges tid, beboerne på vejen varsles af 
Grundejerforeningen. Det forventes at man starter den 21. november. 



Information fra 
bestyrelsen 

 

 
 
 

Side%2%af%2%
%

Byggetilladelse 
På beboermødet den 14. september, blev det lovet at byggetilladelsen til 
helhedsplanen blev delt ud. Desværre blev kun side 2 delt ud. Den bliver 
derfor lagt på hjemmesiden snarrest, og kan fås på print ved at ringe til Anita 
på 81 44 00 69 eller på mail: info@afd32-staevnen.dk 
 
Træffetid bestyrelsen 
Der har siden før sommerferien ikke været faste træffetider for bestyrelsen, da 
møderne har været holdt på faste dage, og nok heller ikke vil være det 
fremover. Der vil derfor fremover være fast træffetid 1. onsdag i måneden, 1. 
gang onsdag den 6. december. Der vil være 2 fra bestyrelsen, første gang er 
det Anita og Yvonne. 
 
Infobreve 
Man kan stadig tilmelde sig til at få infobreve og referater på mail, og hvis man 
er flere i boligen, kan alle tilmelde sig. Men har en tilmeldt sig, kommer der 
ikke noget i postkassen. Det nemmeste er nok at tilmelde sig via 
hjemmesiden, så er vi sikre på at der ikke kommer stavefejl i mailadressen. 
 
Pas på hinanden 
Pas godt på hinanden i den mørke tid. Luk ikke op for fremmede. Giv gerne 
besked til bestyrelsen hvis du oplever noget ”unormalt”, så vil vi lægge det ud 
på hjemmesiden og Facebook. 
 
 
Mange hilsner 
Bestyrelsen 


