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Iphone 5S fundet ved den lille legeplads
Kan afhentes hos Tonni Falk Larsen, Egen 17.

Asfaltering i Eppedalen til efteråret
I visse områder af Eppedalen vil der igen blive asfalteret. Der er til de berørte beboere udleveret
brev om asfalteringen. Her er link til brevet.
Bestyrelsen overvejer tilbud til carportejerne i forbindelse med asfalteringen i efteråret. Hvis det er
muligt, vil carportejerne blive informeret nærmere.

Atter rotter i Eppedalen
Der er igen konstateret rotter i Eppedalen, og bestyrelsen vil gerne påpege, at beboerne er pligtige
til at kontakte Roskilde Kommune, hvis man ser rotter eller har rotter på ejendommen.

Forsøgsordning på dagrenovationen er i gang
Bestyrelsen har deltaget i et beboermøde arrangeret af Roskilde Kommune, som havde inviteret
berørte beboere i Hasselen og Granen samt fra Nordgaarden i Svogerslev.
Der blev præsenteret 2 forskellige "testløsninger", hvor Eppedalens løsning var 1 affalds
container med 2 rum til hver hustand og "centralt placerede containere" til flasker og metal. Hvis
denne løsning bliver en realitet, skal vi have et "passende antal" containere stående rundt
omkring i området. Bestyrelsen er meget skeptisk overfor denne løsning, ihukommende
beboernes modtagelse af papirkuberne. Vi er alvorligt bange for voldsom støj ved flaskeaflevering
og tømning samt det faktum, at vi i forvejen har problemer med at "kubegårdene" bliver brugt til
andet end papir.
Derfor opfordrer vi alle til at tilkendegive deres oplevelser til bestyrelsen. Vi har fået håndslag fra
kommunen om at det ikke bliver denne løsning hvis vi ikke kan leve med det.

Telefonpælene bliver fjernet i uge 20
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Der er udsendt besked til beboere her i Svogerslev fra Roskilde Kommune omkring
vejbelysningen. Teksten fra Roskilde Kommune lyder således:
Orientering til samtlige borgere i Svogerslev.
Roskilde kommune skal i gang med at udskifte vejbelysningen i jeres område. De gamle
luftledninger og træmaster skal tages ned og der skal etableres et moderne belysningsanlæg.
Arbejdet starter nu og forventes afsluttet i uge 20.
Roskilde Kommune vil køre området igennem og se på beplantningen langs vejen. Det ville være
en stor hjælp, hvis du ville sørge for, at beplantningen omkring masten er beskåret så
entreprenøren kan komme til masten.
Der kan i denne periode være nogle/flere aftener/nætter, hvor der af tekniske årsager ikke er lys
på vejene. Omvendt kan der også forekomme dage, hvor det ligeledes af tekniske årsager er
nødvendigt, at lyset er tændt.
Vi prøver selvfølgelig at begrænse disse perioder mest mulig.
Når anlægget er genetableret skal der gennemføres en justering af belysningen, så vi får den
rette belysning på vejen, og samtidig sikres at der dæmpes på belysningen i nattetimerne, så vi
begrænser CO2 udslippet mest muligt.
Der vil være nogen, der tidligere har modtaget en sms, beklager gentagelsen.
Der sendes også ud til områder, hvor der ikke skal udskiftes lygtepæle.

http://www.eppedalen.dk/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=12&wysijap=subscriptions

2/2

