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Bestyrelsens beretning for 2015 – 2016

I
V

løbet af året har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder.
ed konstituering på første bestyrelsesmøde var der ingen ændringer i bestyrelsen. Vi har
varetaget de samme opgaver som de forrige år.

foråret foretog vi en større rydning af de store træer ved den store legeplads og ved skolestien
og tunnelen.
Dette fandt vi nødvendigt idet det voldsomme snefald samt storm havde knækket mange store
grene som kunne falde ned i hovedet på forbipasserende. De store popler ved legepladsen var
også i en sådan forfatning, at vi fandt det nødvendigt at skære dem ned af sikkerhedsmæssige
hensyn.

I

i er kommet igennem til kommunen vedrørende regnvandsbrønden i Granen / Hasselen som
har voldt problemer i flere år. Nu håber vi at der sker noget. Samtidig vil Roskilde kommune
V
også kigge på asfalten omkring rundkørslen – måske vil de lave rundkørslerne lidt om således at
skraldebilen og øvrige større lastbiler kan passere uden at beskadige vejen.

i har sat nogle skilte op ved papirkuberne vedrørende forbud mod at sætte andet affald.
V
Måske har det hjulpet lidt; men vi har dog måtte fjerne storskrald en gang. Meget irriterende
og selvfølgelig ikke gratis. Hold øjne og ører åbne for dette problem.
Den nye affaldsordning kører stadig og vi har ikke hørt hverken positivt eller negativ omkring
dette. Vi er i bestyrelsen ikke begejstret for anbringelsen af disse containere – om vi får nogen
som helst indflydelse ved vi ikke; men forvaltningen har dog lovet at vi bliver hørt. Vi har én gang
haft fat i kommunen vedrørende det storskrald der var smidt af i vores kubegårde, og det var de
sådan set ligeglade med. Det var vores problem.
Hvis Eppedalen kommer til at ligne arealet ved købmanden da containerne stod der, ja så har vi
et problem.
Rotter – der er konstateret rotter flere steder i Eppedalen og vi må derfor opfordre til
omtanke vedrørende fodring af fugle og dyr samt øvrige tiltag, der kan bekæmpe dette
problem.
Vi er ikke meget for at ”reklamere” med dette problem på hjemmesiden – men problemet er
altså tilstede.
har nu gennemført anden sidste runde i asfalteringsplanen og det blev inklusive
V iparkeringspladserne
hvilket vi er godt tilfredse med. Vi burde kunne gennemføre den sidste

etape om en 3-4 år, måske før. Vi overvejer i øjeblikket om vi skal male parkeringsbåse op; men
det kræver at der er penge til det.
har vi revet ned. Strømmen er blevet lagt i jorden og der er lagt jord på således
Antenneskuret
at vi kan få noget græs eller buskads til at dække ”grunden”.
Rebstigerne på legepladsen er blevet udskiftet på grund af skader.
Beplantningen ved indkørslen som blev vedtaget på sidste års generalforsamling er ligeledes
blevet udført.

ontrakten med Svogerslevtransporten er nu blevet fornyet. Hele entreprisen har været i udbud
2 andre firmaer, idet den nye kontrakt er på 5 år. Svogerslevtransporten var den billigste
K hos
og vi har derfor indgået en ny 5 årig kontrakt.
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Og så lige den traditionelle indskærpelse, og det gælder ALLE:

Husk at det er jeres pligt at holde stien bred og klippe egen
bevoksning og at
Al parkering og kørsel på stierne og græsset er forbudt
og
PARKERING I RUNDKØRSLERNE ER FORBUDT

Vores stier er GANGSTIER og er ikke beregnet til kørsel. Det er bl.a. derfor asfalten
ødelægges.
Der er alt for mange og desværre mange gengangere 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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