
D. 19/8 2019

Tilstede: Betina, Lone, Claus, Bo og Tove.

Afbud: Ellen 


Om Toftegården og brug af lokaler.

Fællesspisning og generalforsamlingsdatoer er på plads. Datoer for fællesspisning i efterår 2019 
og forår 2020 er:

Mandag d. 30. september 2019.

Tirsdag d. 29. oktober 2019.

Onsdag d. 29. Januar 2020.

Torsdag d. 23. april 2020.

Når generalforsamlingen nærmer sig og vi har en dato melder vi ud.


Claus sender procedure omkring grenbunken. Tove sørger for at den lægges på hjemmesiden


Parkering.

Parkering af varevogne/erhvervskøretøjer på Vridsløsestræde er problematisk.

I lokalplanen står, at driver man erhverv, må parkering ikke være til gene for andre. Det er i det 
hele taget et problem med parkering af varevogne på især Vridsløsestræde. Vi opfordrer igen til at 
tage hensyn når man parkerer. 

Bo og Tove tager kontakt med ejerne af varevogne.

Vi foreslår at parkering kan ske på Hyldager parkering. Grundejerforeningen tager kontakt til 
vagten på rådhuset, da flere giver udtryk for at biler bliver hærværket derovre.

Parkering på Vridsløsestræde 21 ved Hyldagervænge hvor der parkeres på græsarealet: der har 
været kontakt med familien for at få fjernet bilerne. Nu tager vi kontakt med Albertslund kommune 
for at få dem til at sætte sten ol. på græsset så der ikke kan parkeres. 

Claus spørger på kommunen om der er mulighed for at male gule striber steder hvor der ikke må 
parkeres.


Giftfri have. 

Vi blev nr. 2 ud af 14 i konkurrencen derfor har vi fået 3 træer som skal plantes i landsbyen. Er der 
grundejere som har ideer til hvor træerne kan plantes så henvend jer gerne til 
grundejerforeningen. Træerne bliver ikke ret høje.Placering er et punkt på næste bestyrelsesmøde.


Gadekæret.

Der er unge mennesker som mødes og kysser mv. ved gadekæret. Der bliver også spillet høj 
musik. Grundejerforeningen kan ikke gribe ind så længe der ikke foregår noget ulovligt. Vi vil heller 
ikke fjerne borde/bænke. Grundejere som bliver generet af unge mennesker må henvende sig til 
dem og bede dem om at dæmpe sig, da det er tilladt at opholde sig på landsbyens offentlige 
steder. Bo og Tove kontakter grundejeren.


Til foråret inviterer vi Jan Holm fra teknisk forvaltning på en landsbyvandring omkring de grønne 
områder. 


Høring omkring Hyldagergrunden. Claus laver et forslag til høringssvar som han sender til resten 
af bestyrelsen. Vi melder tilbage og Claus sender til kommunen. Høringssvar skal være 
kommunen i hænde først i september.


Brugergruppen. Claus og Tove har været til møde med de andre landsbyer og kommunen om 
belysning. Arbejdet igangsættes i løbet af efteråret. Grundejerforeninger og vejlaug kontaktes for 
evt. indflydelse på placering mv. Der er dog regler der skal følges.


Pr. 1/1 2020 er der lavet aftale med et nyt renovationsfirma.


Vandværker og pesticider. Albertslund vand er godt, men der skal fremover måles på flere 
parametre. 

Der vil snart komme et skriv om hvordan vi alle kan være med til at passe på grundvand, f.eks. 
køb svanemærket maling, det forurener ikke når det kommer i grundvandet..


Næste møde d. 21/10 kl. 19,30 hos Lone 




Referat

Tove


