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KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

1) Godkendt. 

 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Kommunen har på bestyrelsens opfordring forsøgsvist fjernet skraldespanden ved papir-

/glascontainerne, idet forsøg fra tidligere har vist, at dette tiltag eventuelt kan begrænse 

affaldsproblemerne. SHJ vil kontakte kommunen igen for at høre, om det også er muligt 

at fjerne skraldespanden fra busstanderen, da det ser ud til at noget af problemet bare 

er flyttet. 

 

Samtidig skal der lyde en stærk opfordring til at affald køres på genbrugspladsen. 

Containerne er kun til papir/pap og glas. Kan det ikke komme ind i containeren skal det 

på genbrugspladsen eller afhentes via storskrald. 
 
 

3) Trafik og Veje: 
 

MHO kontakter Østerskovgård (tidligere Malling Maskinstation) og bestiller fejning af 

veje og oprensning af kloakker 

 

4) Kontakt Slaghul.dk angående udbedringer af revner  
(Opgave fra generalforsamlingen) 

 

MHO har opgjort status for revner: Der er 3 større skader på de tidligere reparationer: 

 

- Søsterhøjvej ud for nr. 50 

- Sandmosevej ud for stikvejen ind til husnumrene 82-96 

- Katterhøjvej ud for stikvejen ind til husnumrene 1-11 

 

MHO sørger for at disse vil blive udbedret i foråret 2014. Samtidig bør vi få repareret de 

afskalninger der er i asfalten ud for indkørslen til Søsterhøjvej. 

 

Derudover er der konstateret 8-10 mindre skader. 

 



 

 
 

MHO 20-03-2014 

Hvis der er nogle der har observeret yderligere slaghuller i vejen kan man kontakte 

Michael Hjernø Olesen på mail: dkmho@yahoo.dk 

 

Desuden anmodes beboerne om at feje for nedfaldne blad af hensyn til afløb. 

 

Firma kontaktes foråret 2014 vedr. ovenstående 

 

5) Vejchikane ved Ny Moesgårdvej 
 

MHO har skrevet til Trafik og Veje for at høre om status på vejchikane. Der er ikke 

kommet svar retur endnu til trods for at der er blevet rykket flere gange. MHO rykker 

igen. 

 

6) Evt. fremtidig lukning af udkørsel til Oddervej fra Sandmosevej 
 

Kommunen har til MHO fremsendt en orientering/høring omkring forsøgsvis at lukke 

delvist for Sandmosevejs udmunding i Oddervej. Som nævnt skal dette ske for at kunne 

forlænge svingbanen fra Oddervej ind på Ringvej Syd. Denne orientering/høring vil MHO 

rundsende snarest så beboerne selv kan kommentere på dette. 

 

 

7) Kontakt fra Østjysk Energi vedr. opstilling af Teknik Hus 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Østjysk Energi med henblik på at opstille et teknikhus 

i buskadset på hjørnet Sandmosevej / Ny Moesgaardvej. 

 

Bestyrelsen er positiv indstillet under forudsætning af at nærmeste nabo høres, at 

kommunen godkender samt at der sker en beplantning rundt om for at forskønne huset. 

 

MHO har videregivet dette svar til Østjysk Energi. Da nabohøringen ikke er faldet 

positivt ud har bestyrelsen diskuteret andre muligheder. MHO vil kontakte Østjysk 

Energi igen for at hjælpe dem ved at foreslå alternative placeringer, herunder: 

 I trekanten ud for Elmehøjvejs udmunding i Ny Moesgårdvej  

 I fuglekrat/brombærkrat mellem Søsterhøjvej og Lærkehøjvej 

 Ved stien der løber ved Søsterhøjvej 29. 

 
 

 
NYE OPGAVER: 
 

8) Beskadigede kantsten 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. en frostsprængt kantsten ud for 
Søsterhøjvej 18. Bestyrelsen er bekendt med flere kantsten, der er beskadiget enten efter 
frostsprængninger eller fra påkørsel ved snerydning.  
 
MHO vil prøve at finde en virksomhed, der kan udføre denne type arbejde for at få dels et 
tilbud på udskiftning samt belysning af konsekvenserne (skal asfalt opbrydes etc.?) 
 
 

9) Byggeri ved Søsterhøjsenderen 
Bestyrelsen har fået en henvendelse om at DR i efteråret 2013 har sået raps/sennepsfrø på 
arealet, hvor DR ønsker at bygge (og altså ikke på den del der er konstateret er 
overdrevsareal). Bekymringen går på, om DR håber på at overdrevsarealet vil kunne blive 
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kvalt af rapsen. MHO prøver i første omgang at kontakte kommunen og (efterfølgende 
eventuelt DR) for at få deres kommentarer til handlingen. 
 
Samtidig blev det oplyst at der den 1. februar 2014 var konstateret isnedfald fra masten i 
haverne der støder op til Søsterhøjmasten. Dette så vi også sidste år den 27. januar 2013 
hvor stykker helt op til 115 cm’s længde faldt ned i haverne. MHO kontakter også 
kommunen omkring disse forhold. 
 

10) Fremrykning af fibernet 
En beboer har henvendt sig vedr. fremrykning af fiberbet-planerne for området, idet 
kablerne nu er ved at blive lagt i jorden. Dette spørgsmål blev også rejst for ca. et år siden. 
Østjysk energi er villig til at omprioritere deres udrulningsplan såfremt at der er tilstrækkeligt 
mange tilkendegivelser fra området til at begrunde dette. De enkelte parceller kan selv 
kontakte Østjysk Energi for at fremkomme med en uforpligtende interessetilkendegivelse. 
 

11) Indbrud 
Bestyrelsen har fået en henvendelse, der på baggrund af oplevelser opfordrer alle beboere 
til at sikre at garager, døre og skure er aflåst for at undgå indbrud. Beboeren havde fundet 
tyvekoster fra et indbrud på Søsterhøjvænget. Der skal også lyde en opfordring til, at man 
allierer sig med naboer, når man er bortrejst, således at vi i fælleskab kan hjælpe hinanden 
med at holde øje med tomme huse. 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 9. april 2014: Generalforsamling kl 19:00 i Kløverhytten  


