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Bestyrelsens beretning for 2012 – 2013
løbet af året har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder.

I
V

i startede året med den store fejl på belysningen. Det startede, som vi nåede at have med i
sidste beretning med en sikring der sprang, og efter en større fejlsøgning fandt installatøren
ud af at der var overgang i nogle samlinger der var lavet i jorden. Det kostede temmelig
mange fejlsøgningstimer men værre var at det krævede en del opgravning og reparation af
samlinger. Kassereren kommer ind på det økonomiske i hans beretning.

S

idste efterår havde vi en del problemer med afledning af regnvand fra P-pladserne i Granen /
Hasselen. Vi lagde et stort pres på kommunen for at få det lavet; men da pengene var brugt
var der ikke noget at gøre. Alt skulle være i orden nu.

i har i årets løb også fået lagt ledningerne fra masterne i jorden. Det vil sige 2 af dem har fået
lov til at blive for at beholde nuværende gadebelysning. I vores øjne en mærkelig beslutning;
men det gælder i hele Svogerslev. Alt arbejdet blev udført af Polske entreprenører og
arbejdere, hvilket der var nogle der var lidt nervøse, for idet de jo ikke var lette at tale med. Vi må
konstatere at arbejdet blev udført meget tilfredsstillende uden de store forstyrrelser og der blev
ryddet flot op. Vi har ikke hørt om nogen utilfredshed.

V
V

i vil gerne slå et slag for vores nyhedsbrev via hjemmesiden.
Til November 2014 bliver det lovpligtigt for alle beboere at have en digital postkasser ved
borger.dk, og derfor må vi gå ud fra at de fleste af jer vil være i besiddelse af en computer. Det ville
være en perfekt måde at nå ud til alle i Eppedalen med nyheder og information. Vi lover jer at I ikke
bliver tæppebombet med nyhedsbreve som det jo sker fra mange forretninger.
Derfor – gå ind på hjemmesiden og tilmeld jer nyhedsbrevet.

ommunen har som lovet udskiftet de knækkede holdere til skiltene og de skilte ud ved
ringvejen er blevet malet flot op.
Skiltet ved vejen er skiftet – 2 gange! Første skilt var lidt mindre det oprindelige så det valgte
kommunen selv hurtigt at udskifte.

K

i havde både planlagt en maledag på legepladserne og maling af carportene i år; men tiden
løb fra os. Vi har på den store legeplads opsat et par nye vippedyr til de små og har et mere
vi skal have sat på en af de gamle fjedre.
Vi vil prøve at gennemføre begge ting til næste år. Vi vil informere på hjemmesiden og indkalde til
en eller to legeplads dage.
Vedrørende carportene vil vi opfordre hver enkelt carport blok til at tage fat i noget vedligeholdelse
af carportene ud over maling. Der er mange tagrender, nedløbsrør og sternbrædder der kunne
trænge til en udskiftning, og hvis carport ejerne selv laver arbejdet skulle der være økonomi på
carport kontoen til at dække materialer i et rimeligt omfang. Vi skal lige finde ud af det praktiske
inden vi melder datoer ud.

V

D

en aftale vi har lavet vedrørende årlig spuling af regnvandsbrøndene ser ud til at have fin
effekt. Vi har i hvert fald ikke siden fået klager over oversvømmede stier siden.
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V

i er stadig meget tilfreds med samarbejdet med Svogerslevtransporten og som sædvanlig
fornemmer vi også en tydelig tilfredshed blandt jer alle.
Ove har konstateret at der er nogle som benytter Eppedalens bede til at komme af med eget
haveaffald. Dette sker i bedene op imod nord fra Sløjen og op til El-huset. Dette er selvfølgelig ikke
acceptabelt og noget svineri. Vi har i skrivende stund ikke nået at diskutere problemet; men vi får
jo nok ikke fat i de skyldige.
Vi vil opfordre alle til at reagere hvis I skulle observere noget.

remtidsplaner for Eppedalen er stadig at få asfalteringen på stisystemet gennemført.
Vi har nu fået en entreprise i hus med PANKAS på asfaltering af alle A - stier bortset fra de 2 i
Aspen og B - stien i Aspen ud mod Stistykket samt den langsgående B - sti parallelt med
Stamvejen forbi Hasselen til trappen. Arbejdet påbegyndes ultimo april med afslutning ultimo maj
2014. De forventes asfalteret om ca. 2 år. Herefter vil så kun stierne mellem husene i Eppedalen
mangle (bortset fra Fyrren) samt vore parkeringspladser.

F

Derefter er der et havehus der trænger til vedligeholdelse eller måske udskiftning.
Der er rigeligt at bruge kontingent kronerne til.
Vi gør hvad vi kan og vi håber på så få uforudsete udgifter som muligt.

O

g så skal vi igen som de øvrige år indskærpe at:

Al parkering og kørsel på stierne og græsset er forbudt
og
PARKERING I RUNDKØRSLERNE ER FORBUDT

Alle vores stier er GANGSTIER og er ikke beregnet til kørsel. Det er bl.a. derfor asfalten
ødelægges.
Der er alt for mange som ser stort på disse regler.
I kender konsekvensen, nemlig at vejvæsenet ikke vil køre herud for at rydde og salte.
Kørsel på stierne SKAL begrænses til nødvendig af- og pålæsning og absolut ikke til parkering dette gælder også anhængere og campingvogne. Disse skal op på den dertil indrettede plads.
Nogen har allerede erfaret, at kommunens P-vagtkorps også besøger Eppedalen. Vi er stadig i
løbende dialog med kommunen omkring den ulovlige parkering i Eppedalen.
PVA bestyrelsen
Formanden
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