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I løbet af året har vi afholdt I bestyrelsesmøder.

I

har i løbet af foråret måttet konstatere, at nogle beboere udenfor Eppedalen brugte vores
| /i grønne
områder
haveaffald.
vi havde vidner på hvem det drejede sig om, blev de

l1l

til eget
Da
pågældende Rontranteret og bedt om at rydde op. Det skulle ikke gentage sig, ag vi kan kun
opfordre jer alle til at holde øje med sådanne aktiviteter og meget geme påtale det. Det er ikke
acceptabelt.
Vi har desvæne også oplevet at nogen har brugt papir container pladsen til storskrald. Om det er
herboende eller nogle af vore naboer ved vi ikke; men det er i hvert fald under al kritik at lade
andre køre på "Genbrugspladsen" for sig.

| /i

iforuejen rigtig gode priser på pakkeme fra
Yousee i forhold til andre; men den nye aftale giver mulighed for yderligere "Foreningsrabat"
på f.eks. bredbånd 20,00 Kr./mdr. og 10 % på udvalgte mobilabonnementer.
I kan forvente at blive kontaktet af Yousee med mindre i har fravalgt det ifølge markedsføringsloven

V

hartomyet vores aftale med Yousee.

Vi har

i har i år desvæne hafr et mindre uheld på legepladsen med svævebanen. Der skete heldigvis
ikke noget alvorligt; men det kunne der have gjort. Fejlen var ikke noget vi kunne have
forudset og heller ikke kunne konstatere ved eftersyn, idet den 20 mm bolt som holdtwiren
knækkede inden itræstammen. Vi har monteret en ny "brem$e" på wiren og en ny bolt til at holde
wiren, på en måde så den er mere vandret, hvilket skulle give en mindre belastning.
Vi har også skiftet basket pladerne ud med nye samt opsaf et vippe dyr mere - på en af de gamle
fjedre.
Legepladse,|'n fik vi også malet; men det var meget få beboere der viste rnferesse. Dem der holdt
ved skylder vi en varm tak - det er blevet flot og jeg tror at der var nogle der hyggede sig rigtig
meget.
Der var i hvert fald nagle børn der trængte til en terpentin klud efter endt arbejde.

lllankas

f

har gennemført 2. etape af asfalteringen, og det er efter vores mening blevet gjort uden

store gener og med et godt resuttat. Der er lunker nogle stede1 men det er umuligt at undgå.
Prisen er meget afhængig af mængden af asfalt der blevet brugt, og hvis vore stier skulle
laves lige så lrge som en motoruej, kunne vi slet ikRe betale.
Den totale pris blev tilvores overraskelse en del billigere end budgetteret, så vivar i stand til at
lave en mindre opretning i Aspen samt nogle opkørsler til gavn for Rørestolsbrugere, rollatorer og
bamevogne. Desværre fik vi samtidig en skade på 2 regnvandsbrønde i Cyprcssen som blev
rimeligt dyre - og nu også en i Bøgen - men mere om def i kassererens beretning.

i havde i år opfordret alle carportejere til at male carportene. Desvæne er det ikke alle der
fulgt opfordringen og det synes vi ikke er i orden. I forhold til det afrejde vi lægger i at skaffe
materialer, udlevere, modtage ag bortskaffe, så synes vi godt at man Runne rive den ene dag
udså vifår dem vedligeholdt.
Vi havde også opfordret til at lave nødvendige reparationer på carportene, og vi kan da fortælle at
den blok nærmest havehuset wsfe srg at være faldet sammen i hjømet så def varfacaden der
hvilede på kantstenen. Hjømestolpen var ganske simpelthen rådnet væk. Farmentlig forårsaget af
en dårlig tagrende igennem flere år. Alt blev fixet ved fælles hjælp
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i vil gerne igen slå et slag for vores nyhedsbrev via hjemmesiden. Hjemmesiden har været
ude for et hackerangreb - hvem kan have glæde af det? * men Per Sander har fået siden op
at køre igen og er klartil at modtage endnu flere tilmeldinger. Det kunne være rart at Eppedalen
kunne blive digital samtidig med resten af samfundet.

V

har i år været flere anmeldelser af rotter i Eppedalen og det er jo en kedelig tendens, som
ikke bare er her i Eppedalen; men et stort problem generelt.
Vivil dertor anbefale jer at gå ind på kommunens hjemmeside eller på nettet og læs om hvordan
man bedst undgår dem. Hvad kan vi hver især gøre for at de ikke føler sig velkomne.

11".

lJ

er flere håndværkere og sælgere som prøver at få bestyrelsen til at anbefale visse
l-le,øsninger
pf
såsom isolerf ng eller fæl les al armsystemer.
I

Vi har den holdning at vi ikke vil anbefale den ene håndværker frem for den anden eller en
løsning tilf.eks. efterisolering idet vi ikke harforudsætningeme.
Hvis nogen har lyst til at "sprede" et budskab for at samle flere til et tilbud, så kontakt Per og hør
om muligheden for atfå et opslag på hjemmesiden.

i har forlænget vores aftale og samarbejdet med Svogerslevtranspoften og som sædvanlig
fomemmer vi også en $delig tilfredshed blandt jer alle.

I
I

remtiden byder på blandt andet stor klipning af bedet vest for Aspen ud imod græsset. Vi har
stadig et miserabelt havehus, der dog opfylder formålet endnu. Vi har P-pladser som nærmest
er gnts, og vi har nok ikke oplevet den srdsfe regnvandsbrønd gå i stykker. Vivil geme rive det
gamle antenneskur ned, idet det kun tjener det formål at indeholde en samling af ledninger til sti
belysning. Og så har vi jo stadig en etape eller 2 titbage af asfalteringen.

On

så ska/ viigen som de øvrige år indskærpe at:

Husk at det erieres pligt at holde stien bred og klippe egen bevoksning
og at
på
parkering
stierne og gr€esset er forbudt
og kørsel
Al
PARKERING

I RIJND^åfl"'^T' ER FORBUDT

Alle vores stier er GANGSI/ER og er ikke beregnet til kørsel. Det er bl.a. derfor asfalten
ødelægges.
Der er alt for mange som ser sforf på dtsse regler.
t kender konsekvensen, nemlig at vejvæsenet ikke vil køre herud for at rydde og salte.
Kørsel på stieme SI(AL begrænses til nødvendig af- og pålæsning og absolut ikke til parkering dette gælderogså anhængere og campingvogne. Disse skalop på den dertil indrettede plads.

Nogen har allerede ertaret, at kommunens P-vagtkorps også besøger Eppedalen. Vi er stadig
løbende dialog med kommunen omkring den ulovlige parkering i Eppedalen.

PVA bestyrelsen
Fonnanden

Bestyrelsens berctning for 201 3-2014

i

