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Vedligeholdelse af grønne områder
Vi har det forgangne år igen været tilfredse med vores havemand, og senest har vi
indgået en to-årig kontrakt med at vedligeholde af grønne områder. I pinsen ’15 fik vi
renoveret vores sti ved indkørselen til Doktorparken og fik ny flagstangsfundament, og
malet flagstangen samt ny snor. Til min store overraskelse er det nye cykelstativ også
blevet flittigt brugt.
Legepladsen
I forsommeren havde bestyrelsen og legepladsudvalget arrangeret en legepladsdag.
Her blev legepladsen malet, repareret og fjernet ukrudt så den så fin og flot ud.
Borgerforeningen har samtidigt fået sat 2 stk. nye rutsjebane op på
grundejerforeningens legeplads og efter aftale med Mette Nødskov, kunne alle byens
borgere tage at ’give et nap’ til legepladsdagen eftersom man nærmest kan sige, at det
er hele byens legeplads, men den ligger bare på grundejerforeningens jord. Vi betaler
forsikring, vedligeholdelse og strøm, så vi skal nok fremover have resten byen med på
denne dag.
Samtidigt havde legepladsudvalget og bestyrelsen tid til at besigtige Jordbakken,
hvorved vi kunne konstatere at lysmasten for enden af bakken kunne være til fare for
legende børn, men vi så også fare på andre områder. Bl.a. stålautoværnet langs
indkørslen til Doktorparken, man kunne fx slå hovedet på autoværnet. Der er også en
kantsten der kan være til forhindring for enden af bakken, og hvis det nu ender helt
galt, kan man ramme ind i den nye multibane. Efter vores opfattelse, så kan man jo ikke
pakke hele området ind i bobleplast, så derfor har bestyrelsen og legepladsudvalget
besluttet sig ikke at fortage noget vedrørende et forslag fra forrige år – Forslagsstilleren
kom desuden ikke på legepladsdagen, hvor det ville være aktuelt at flytte masten.

Lys i tunnelen
Landsbyløft har aftalt med Banedanmark at placere en lysmast samt to lamper ned
mod tunnelen. Banedanmark ønsker at belysningen tilsluttes eksisterende belysning i
Doktorparken, og at anlægget overdrages til Doktorparken som så kommer til at stå for
drift og vedligehold af anlægget. Dette blev dog afslået af bestyrelsen, siden d et er
uden for vores område, og vi mente heller ikke at det var en opgave for os at løfte.
Hertil kan jeg knytte en kommentar: Vi er 80 husstande i grundejerforeningen, og så
mener man, at vi skal betale for resten af byen – Det hænger jo ikke sammen.
Dog har vi spurgt landsbyløft, om det kunne lade sig gøre at få borde bænke til
legepladsen, men der var desværre ikke flere penge i puljen.
Snerydning
Vi har en aftale med Poul Frandsen om at få ryddet stien for sne efter behov. Der var
en grundejer som kontaktede mig, og kunne ikke forstå at der kun blev ryddet sne til
nr. 52, for at præcisere, kan jeg sige, at grundejerforeningen kun skal rydde sne fra
Ellidshøjvej ind til Doktorparken nr. 2 og fra nr. 50-52. Efter aftale med Poul, fortsætter
han til nr. 58, for som han selv siger: ”Det tager jo ikke mere end to minutter”, så det
koster det samme. Fra næste sæson bliver stien/fortovet ryddet fra Ellidshøjvej og ind
til nr. 58.
Nabohjælp
Jeg ved ikke hvor mange der er med i nabohjælp, men efter hvad politiet siger, skulle
det være ret effektivt og samtidigt gratis. Alt efter hvad jeg ved, har vi kun haft et
indbrud i Doktorparken sidste år, men dette er dog også et for meget. Jeg kan derfor
kun stærkt anbefale nabohjælp for at eventuelt forebygge fremtidige indbrud.
Facebook
Lige nu har vi 83 brugere tilmeldt vores Facebookgruppe, dog var der en vis modstand
fra resten af byen der mente, at der ikke var grund til endnu et forum for byen, men vi

mener dog at der er visse ting der ikke vedrører andre end grundejerforeningens
medlemmer.
Tak for året der er gået.

