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Sne og vinter forholdsregler

Alle foreningens
medlemmer ønskes et
Godt Nytår

Nye medlemmer i bestyrelsen
Nyt fra vejudvalget:
Den 20. oktober 2011 var der vejgennemgang
og flere grundejere fik en seddel om at ordne
fortov og feje rendesten. Det er synd at kun 5 til
6 grundejere fulgte opfordringen.

Deltag i hyggeligt samarbejde med
dine naboer i nærmiljøet.
Et par af vores bestyrelsesmedlemmer flytter fra området.

Jeg kan på mine ture med min hund, gennem
foreningen se, at der har været mange
aktiviteter i gang, men I glemmer at få jeres
entreprenører til at lægge plader på fortovet.
Husk at sådanne skader på fortove og veje er
jeres eget ansvar.

Vi har derfor brug for nye kræfter.

Sørg for at få jeres entreprenør til at udbedre
skaderne, så I ikke selv kommer til at hænge på
regningen.
På Havdrupvej 91 har der ligget en grusbunke i
et par måneder, den er væk nu, men der flyder
fortsat med grus og sten i rendestenen.
HUSK: riv ikke for dybt så I får betonstabil revet
op, og der kommer betonklumper på
overfladen.
På Højstrupvej, hvor der er plantet træer, er
grundejerne ikke meget for at holde ukrudt og
græs væk. Det var jo forskønnelse af vejen,
som I selv har bestemt,
Sørg for at få aftalt hvordan I vedligeholder
området.

Kontakt


Sune Krings, Egelykkevej 19



Tlf: 2711 7923



Email: sbkrings@gmail.com

Generalforsamling afholdes den 7.
maj i Adventskirkens lokaler.
Hjemmeside:
Der har gennem årene været talt om,
at foreningen skulle have en
hjemmeside, og nu har Jan Lisborg
lovet, at hjælpe bestyrelsen med at få
den op og stå og være webmaster.
Der kommer mere orientering i næste
blad.

Fradragsberettiget rente i 2011 på vores vejlån

I 2011 betalte vi i alt kr. 553.883,17 i renter på
lånet. Af tabellen fremgår det, hvor meget man
kan fradrage på sin selvangivelse, henholdsvis
når man bor ud til privat fællesvej inkl.
hjørnegrunde, hvis man har betalt kontant, samt
hvis man bor ud til offentlig vej.
Såfremt I er flyttet til grundejerforeningen i
2011, bedes I venligst selv afklare fordelingen
af rentefradraget mellem de tidligere ejere og
jer selv.

Det vil sige at der ved indfrielse bl.a. skal tages
højde for renteniveau, kursregulering og
gebyrer til hhv. banken og grundejerforeningen.
Ved ønske om indfrielse bedes man tage
kontakt til kassereren.
Husk selv at opgive beløbene på jeres
selvangivelse for 2011.

Opgørelsen fra banken ses nedenfor - denne
kan om nødvendigt bruges som dokumentation
overfor skattevæsenet.
Bemærk venligst at de nævnte beløb ikke er de
beløb låneandelen kan indfries med idet der
ved indfrielse gælder særlige indfrielsesvilkår.

2011
Total
Privat fællesvej
(lånefinansieret)

Restgæld

Rente

9.985.998 553.883
56.045

3.109

2.066

115

2.066

115

Privat fællesvej
(kontant afregnet)
Offentlig vej

Så gik den ikke længere.
Efter en varm og våd vinter, er der frost og snevejr på vej, og selvom de svævende hvide fnug er flotte
at se på, er det ikke sjovt at skovle dem op fra fortovet.
Her får du nogle gode fif til, hvordan du gør det lidt lettere for dig selv og de fodgængere, der bruger dit
fortov.
1. Din sneskovl skal være bred, men den må ikke være for tung. En skovl fremstillet af krydsfiner eller
plastik er fungerer glimrende.
Hvis der er faldet så meget sne, at du bliver nødt til at skovle sneen op i en vold, skal du lave et hul i
volden på mindst en meter. Det gælder også, hvis der i forbindelse med rydning af vejen er opstået en
snevold langs fortovet.
2. Gnid en smule olie på sneskovlen. S undgår du, at sneen klæber sig til skovlen, især hvis der er tale
om tøsne.
3. Få sneen væk så hurtigt som muligt. Jo mere den stampes ned, des vanskeligere bliver det at fjerne
den. Gå derfor i gang med snerydningen, umiddelbart efter snevejret er stoppet.
4. Sørg for at gruse eller salte aftenen inden sneen falder.
Du kan spare på saltet ved at bikse en saltlage sammen i stedet for at strø det ud med hånden eller
skovlen. Forholdet skal være én del salt og fire dele lunkent vand. Husk at røre rundt i saltlagen
jævnligt, så saltet ikke falder til bunds.
5. Fordel grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glatføre.
Læs flere gode råd på skovlsne.dk
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Udlån af borde, stole og telte
som kan holde til belastningen.

Priser:


Lån af borde uanset antal: 100 kr.



Lån af stole uanset antal: 50 kr.



Lån af havepavillon (4 x 8 m) 200 kr.



Lån af havepavillon (3 x 10 m) 200 kr.

God sommer med masser af have- og vejfester.
Husk at det fortsat er muligt (mod en mindre
betaling) at låne borde, stole og telt af foreningen.
Niels Erik Thunbo Pedersen

For et par år siden blev der anskaffet nye stole, men
en del af dem er allerede noget slidte.

Havdrupvej 137

Dog skulle der stadig være omkring 50 brugbare
stole.

2720 Vanløse
Tlf: 38717276 / 40779555

Der er 10 nye borde.

Email: nep@dhi.dk

Teltene er i god stand, og er en robust model,
Bestyrelsens kontaktinfo

Sune B. Krings
(formand)
Egelykkevej 19
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 17 55
sbkrings@privat.dk

Per Tingman Møller
(bestyrelsesmedlem)
Højstrupvej 5
2720 Vanløse,
Tlf.38 74 13 36
tingman@mail.tele.dk

Revisorer:

Helle Jørgensen
(kasserer)
Havdrupvej 137
2720 Vanløse 38 71 72 76
bst5569@vip.cybercity.dk

Kirsten Laage-Petersen
(bestyrelsesmedlem vejudvalget)
Slotsherrensvej 30
2720 Vanløse, 38 71 75 11
laage@c.dk

Jesper Krogdahl
Astrupvej 7
2700 Brønshøj,
Tlf. 38 80 01 77

Torben G. Hertel
(næstformand)
Havdrupvej 82
2700 Brønshøj 38 60 39 30
hertel@tdcadsl.dk
Erik Jønsson
(bestyrelsesmedlem,
vejudvalget)
Egelykkevej 15B
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 35 95
be.j@mail.dk

Anders Theil,
(bestyrelsesmedlem &
anlægsudvalget)
Havdrupvej 109
2700 Brønshøj, 38 74 61 55
theil@paradis.dk
Winie Sørensen
(bestyrelsessuppleant)
Højstrupvej 26 B
2720Vanløse
Tlf.
Winie.gf@hotmail.com
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Egon Nielsen
Jyllingvej 26
2720 Vanløse,
Tlf. 38 71 91 47

Jesper Puch Hansen
(Revisorsuppleant)
Højstrupvej 53 a
2700 Brønshøj,
Tlf. 38 60 16 17
puch.hansen@it.dk
Anders Hjortshøj
(Revisorsuppleant)
Kirkebjerg Alle 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 20 02
anders@hjortshoej.com

