
GF Slotsdalen 
www.slotsdalen.com 

1 

 

Nyhedsbrev nr. 1/2012 – Marts 
 

 

Skiltning for området 
I forbindelse med etableringen af GF Slotsdalen, har kommunen noteret sig, at der ved indkørsel til 
området skiltes med ”Opholds- og legeområde”. Hverken den oprindelige ejer, PFA, eller senere 
grundejerforeningen har dog sikret den særligt krævede indretning af vejarealerne, som denne 
skiltning kræver. Skiltningen markerer, at hele vejarealet er og skal indrettes som lege- og 
opholdsområde, og det betyder, at man ikke må parkere uden for de afmærkede p-pladser.   

 

Vi er derfor nødt til at få udført ændringer af skiltning og/eller vejindretning for at opfylde kravene 
til skiltning og sikre at de regler, som vi allerede har, fortsat gælder.  Desværre vil en rigtig 
”vejindretning” være temmelig omkostningskrævende. For at bringe orden i forholdene og sikre, 
at man fortsat kun må køre med lav hastighed og parkere i afmærkede båse, vil skiltningen derfor 
blive ændret til ”P-zone område” (forbudszone) og hastigheden blive afmærket med 20 km/timen.  
Dette kræver, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger, og disse kan relativt enkelt 
etableres med montage af plastikbump. Ved p-zone skiltningen kan politiet også håndhæve vores 
parkeringsregler. Afhængigt af dialogen med kommunen forventer vi, at ændringen af skiltning og 
etablering af vejbump sker i foråret.  

 

 

 

 

 

Trailer 

Vi har indkøbt en ny trailer, der kan lånes ved henvendelse til viceværten. Den er større end den 
gamle, men relativt nem at køre med. Samtidig har vi udarbejdet et sæt regler for lån af traileren, 
og man skal være opmærksom på, at der i 2009 kom nye færdselsregler for kørsel med trailer, se 
f.eks. på http://www.sikkertrafik.dk/I-bil/Anhaenger/Regler-for-koersel-med-anhaenger.aspx 

 

Grundejerforeningens regler for lån af traileren er slået op i forgangen ved vaskeriet, ligesom de 
selvfølgelig findes på vores hjemmeside. 

 

Arbejdsdag og asfaltbal den 12. maj 
Forårets arbejdsdag bliver lørdag den 12. maj kl. 14 -17 med efterfølgende fælles spisning og 
asfaltbal i fælleshuset. Vi håber selvfølgelig på solskin til arbejdet, og at vi kan fortsætte i gården 
med mad og drikke til de solskinsstråler. På arbejdsprogrammet er bl.a. lugning under hækkene 
om p-pladserne. Det er efterhånden nemt at se, hvor områdets beboere har været med ude at 
luge de sidste år og de mere forsømte områder.  

 

Vi opfordrer alle til at møde op og være med til at gøre området forårsklart. Der er opgaver til alle 
uanset fysisk formåen. Tag gerne naboen med og gør en indsats for, at dit område også bliver 
pænt. Det er meget sjovere at få gjort arbejdet sammen og samtidigt, så man kan se de fælles 
resultater. Information og tilmeldingsseddel til arbejdsdag og fest uddeles ca. 2 uger inden; sæt 
gerne kryds i kalenderen nu. 

 

http://www.sikkertrafik.dk/I-bil/Anhaenger/Regler-for-koersel-med-anhaenger.aspx
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Affald i containeren ….igen igen 

Desværre findes der jævnligt affald i den grønne container, der ikke hører hjemme her. F.eks. er 
der smidt aviser i containeren på trods af, at papircontaineren står lige ved siden af. Poser med 
visne blade skal tømmes over i haveaffald, det hører nemlig heller ikke hjemme i den grønne 
container. Når vi betaler for tømning af containeren beregnes prisen dels efter en fast pris per 
tømning og dels efter vægt, så der er ingen grund til at fylde containeren med aviser og blade, som 
af miljøhensyn indsamles separat og som vi heller ikke betaler ”vægtafgift” for. 

 

Brug af vaskemaskiner og tørretumblere 

Det går generelt godt med brug af vaskeriet. Desværre er det sket et par gange, at tørring af hvidt 
tøj i tørretumbleren har medført sortfarvede plamager på tøjet. Det er altså ØV, når man lige har 
vasket hvidt tøj, og rigtigt øv, hvis ikke man opdager det med det samme. Det er selvfølgelig 
hverken tilladt at bruge vaskeriets vaskemaskiner til farvning af tøj eller tumbleren til tørring af 
nyfarvet tøj. Vis hensyn, tænk på, at vi er mange, der bruger maskinerne.  

 

 

 

Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening 

Søndag den 22. april er det tid til den årlige affaldsindsamling med Danmarks 
Naturfredningsforening.  Igen i år vil lokale beboere forsøge at samle et hold, der kan forskønne 
vores nærområde i/rundt om Slotsdalen. Nærmere følger, når datoen nærmer sig, men sæt gerne 
kryds i kalenderen. 

 

Generalforsamling 2012 

Årets generalforsamling i grundejerforeningen er fastsat til onsdag den 30. maj kl. 19. Dagsorden 
og materiale udsendes medio maj til grundejerforeningens medlemmer. 

 

Den 6. marts 2012 

Bestyrelsen 

 


