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Nyhedsbrev nr. 4/2012 – oktober 

Nyt betalingsanlæg - vaskeriet er lukket den 10.-11. oktober
Som vaskeriets brugere vil vide, har vi gennem længere tid haft problemer med 
aflæsning af displayet i betalingsanlægget i vaskeriet. I uge 41 etableres et nyt 
betalingssystem og vaskeriet er derfor lukket fra onsdag den 10. oktober kl. 8 til 
torsdag den 11. oktober kl. 17.15. Der vil være demonstration af det nye 
betalingsanlæg for beboere torsdag den 11. oktober kl. 17.00 i vaskeriet. 
Herefter er vaskeriet åbent. Der bliver ophængt en vejledning i vaskeriet, ligesom 
vejledningen også kan findes på vores hjemmeside. Vi vil snart også indføre 
automatisk sæbedosering (man kan selvfølgelig også fravælge sæbe). 

Alle beboere får udleveret en vaskebrik samt instruktioner om brugernavn og 
password enten ved demonstrationen på torsdag eller ved efterfølgende omdeling. 
Brugere skal selv overføre penge til egen konto ved betaling på internettet med 
betalingskort (fx Dankort). Betalingen foregår på Sanivas hjemmeside (www.saniva.dk 
– se under ’vasketur DK’).

Efterfølgende anvendes vaskebrikken ved betaling for brug af vaskemaskiner og 
tørretumblere. På denne måde vil hver beboer selv stå for betaling for brug af 
vaskeriet og fra næste kvartal vil der ikke længere blive opkrævet for vask sammen 
med kontingent for medlemskab af grundejerforeningen. 

Du finder en mere detaljeret brugsanvisning her.

Vi gør opmærksom på, at vi samtidig regulerer priserne for brug af vaskemaskiner og 
tørretumblere til kr. 19 for en vask og kr. 4 (per 10 minutter) for brug af tørretumbler. 

HVIS der skulle være enkelte, f.eks. nogle af vore ældre lejere, der ikke kan benytte 
internetbetaling opfordrer vi til at disse søger hjælp hos venner/familiemedlemmer, og 
ellers hjælper bestyrelsen gerne disse beboere.

Vejarbejde og vejbump
Vi har netop iværksat nogle mindre reparationer af vore veje og p-pladser. I disse 
dage er vi ved at få anlagt en såkaldt snydebrønd på den østligste p-plads, hvor der 
har været problemer med afledning af vandet ved nogle p-pladser på den ene side. 
Ligeledes får vi hævet kantsten på et stykke af vejen ved nr. 94-101, da de er sunket 
så meget, at regnvandet skyller ind over fortovet. Når dette arbejde er afsluttet får vi 
lagt et nyt slidlag over reparationerne samtidig med at et mindre område med huller i 
asfalten (ved nr. 83-87) repareres. De revner, der er i asfalten på et par p-pladser, vil 
også blive forseglet.
 
Vi vil efterfølgende få anlagt vejbump på nogle af de længste strækninger i Slotsdalen 
med det formål at nedsætte hastigheden og muliggøre en anden skiltning for 
området. Der vil dels blive etableret et bump kort efter begge indkørsler til Slotsdalen. 
Endvidere anlægges et bump ud for fælleshuset, et på ’mellemvejen’ (nr.95-101) og 
et på den østligste vejstrækning (nr. 157-169). Der er tale om små gule bump, der 
skrues ned i asfalten. Lignende bump findes fx ved Q8-tanken bag Hørsholm 
Midtpunkt.

http://www.saniva.dk/
http://slotsdalen.com/Saniva_vejledning_vaskeri_oktober2012.pdf
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Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer af grundejerforeningen)
Den 25. september afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling vedrørende 
farvevalg for hoveddøre og skure. Som deltagerne vil vide blev forslag om ændrede 
skurfarver ikke vedtaget, og forslaget om muligheden for valg af sort til hoveddøren 
er gået videre til endnu en afstemning. Der vil blive indkaldt til en ny ekstraordinær 
generalforsamling med afstemning herom den 5. november.  Vær opmærksom på, at 
det fortsat kun er tilladt at male såvel skure som døre i de oprindelige farver, ligesom 
stakitter kun må males i de vedtagne farver. Farvekoder findes på hjemmesiden.

’Herreaftener’ - Champions League i fælleshuset
Var det noget for dig at mødes i fælleshuset til CL-kampe sammen med andre 
fodboldinteresserede? Vi satser på mænd og drenge ifølge med deres fædre. Vi har 
fået så fine sofa- og TV faciliteter i fælleshuset at det nu er muligt. Oplægget er at 
finde udvalgte kampe i efteråret og så gå ”all-in” fra foråret med kvart- og semifinaler 
samt finalen fra Wembley Stadium, London den 25. maj 2013.

Tanken er at du medbringer egne drikkevarer, fx et par gode øl, en sodavand eller en 
kande kaffe (konceptet kan udbygges hen ad vejen …).

Interesseret? Skriv en sms med dit navn og husnummer til Jesper (nr. 13) på mobil 
52190501, så vender Jesper  tilbage med dato for den første CL-aften i fælleshuset.

Loppemarked
Søndag den 23. september afholdt vi loppemarked i Slotsdalen. Vejret var lidt blandet 
og selv om vi havde det hyggeligt på de 17 stande, så kunne vi da godt have ønsket 
os flere kunder. Hvis der er interesse for det kunne man overveje at gentage 
arrangementet på en forårsdag med bredere annoncering og hvor chancerne er bedre 
for lunt vejr.                                             

Synes I også her blev pænt?
Tusind tak til alle deltagere for indsatsen på de to arbejdsdage den 19. og den 29. 
september. Selv den 29., hvor det regnede og var koldt, deltog mere end 15 
husstande. Der var god stemning blandt deltagerne, der friske mødte op i regntøj, 
gummistøvler og tog fat med lugejernet. Det er formentlig åbenlyst for alle, at det i 
den grad har forskønnet området. Man kan hurtigt se forskellen efter et par timers 
arbejde, når der er mange hænder i gang! På de to dage var der deltagelse fra mere 
end 30 husstande og flere deltog med to personer. 
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Der blev arbejdet, fyldt I sække, smilt til fotografen og om lørdagen var der også en 
grillet belønning.
Det sidste billede er fra vores loppemarked.

Den 7. oktober 2012
Bestyrelsen


