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KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Godkendt. 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 

AK har indhentet et par tilbud fra andre gartnere, og der vil blive arbejdet videre med 

specielt et firma. Tilbuddet omhandler de almindelige driftsmæssige opgaver indenfor de 

grønne områder.  

 

 

3) Veje og snerydning 

 

Efter vintersæsonen vil vejene blive fejet og kloaker oprenset ligesom sidste år. Begge 

aktiviteter er medtaget i budgettet for 2012. 

 

Med hensyn til grundejerforeningens veje og fortove står vi overfor følgende opgaver 

over de næste 10-20 år. 

- Reparation af veje/ny vejbelægning 

- Omlægning og opretning af fortove 

 

Ingen af disse optræder på budgettet for 2012. Dog vil et evt. overskud som sædvanlig 

gå til opsparing i forbindelse med reparation af veje/ny vejbelægning. 

 

 

4) Tilretning af deklarationerne:  

Intet nyt siden sidst. Resultatet af grundejerforeningens afstemning er til behandling i 

kommunen. Der er kommet ny sagsbehandler på sagen i kommunen. 

 

5) Århus Kommune – Trafik og Veje 

 

MHO vil rette henvendelse til Aarhus Kommune, Trafik og Veje for at få bekræftet, at 

buschikanen gennemføres samt at få argumenteret for denne buschikane skal 

kombineres med etablering af trafikforanstaltninger (vejbump eller lign) på 

Sandmosevej  
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6) Byggeri ved Søsterhøjsenderen 

Kommunen er i gang med at behandle de mange indsigelser. Kommunens fokus ligger 

på indsigelsen vedr. overdrevsarelaer (fredningssag) hvilket kan medføre at sagen 

trækker ud med en endelig afklaring. Først når dette emne er behandlet vil man se på 

de øvrige indsigelser. 

 

7) Udskiftning af yderligere vejtræer 

Se under punktet ”De grønne områder”.  

Når der er indgået en kontrakt med en ny anlægsgartner, vil MHO tage firmaet med 

rundt for at få udarbejdet et tilbud på udskiftning af de resterende vejtræer på 

Søsterhøjvej. 

 

8) Slidlag/Reparation af veje 

HO har fået et tilbud fra entreprenør lydende på ca 45.000 kr for forsegling af 1000 m. 

revner samt udbedring af andre skadestyper mv. Drøftes på generalforsamlingen med 

anbefaling af at det udføres, idet det forventes at forlænge vejenes levetid før stor rep. 

er nødvendig. 

 

9) MHO har deltaget i Fællesrådets generalforsamling den 21.3 

 

 

NYE OPGAVER 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 18. april 2012 kl. 19:00: Generelforsamling 

 

 

 

 

 


