
Grundejerforeningen Ketteholm 

 

Nyhedsbrev – maj 2002  

 
På Grundejerforeningens generalforsamling blev nyhedsbrevet fra bestyrelsen efterlyst. Det har vi 

naturligvis taget til efterretning og dette er så årets første nyhedsbrev. 

 

Aktivitetsdag: 

 

Der afholdes aktivitetsdag søndag den 9. juni kl. 12:58. Vi vil gerne opfordre til at møde op denne 

dag, så vi kan få udrettet nogle ting.  

Der er planlagt : 

- at vi får sat de sidste halogenspot op i carportene, få justeret dem, så de virker efter hensigten.  

- I den anledning vil vi bede om at bilerne i carportene denne dag flyttes over på 

gæsteparkeringen, så lamperne kan sættes op, uden der kommer ridser i bilerne. 

- reparation af svævebane, gynger og andre legeredskaber, som trænger til vedligeholdelse 

- rensning af spildevandskloakker 

- fejning af vej og carporte 

- opsætning af nye husnumre ved indkørsel til brandvejene 

- maling af topbræt på hegn mod Avedøre Havnevej 

- tømning af sandkasser. 

 

Sandkasser: 

 

Der skal nyt sand i sandkasserne, så hvis nogen kan bruge det sand, som er i sandkasserne nu, må 

det meget gerne fjernes. 

 

Fremtiden: 

 

Bestyrelsen har kigget i krystalkuglen for at prioritere de opgaver, som ligger og venter på at blive 

udført. 

Der var en god debat på generalforsamlingen om affald i Ketteholm, og at den blå container, 

flaskecontainer mv. ikke ligefrem forskønner området. 

Vi har derfor talt om, hvordan vi kan løse denne opgave. Vi vil arbejde imod, at der bliver opført et 

område, hvor vi kan samle de forskellige containere og affaldsordninger. Da området nord for 

carportene (hundegræsset) ikke længere skal anvendes til carporte, forestiller vi os, at der opføres en 

gård med et pænt plankeværk rundt om. Området belægges med fliser og det vil så være muligt at 

samle diverse containere her. Det vil ikke, efter vores opfattelse, skæmme området og alt kan blive 

samlet eet sted. Vi vil meget gerne have tilkendegivelser fra jer, om det kunne være en måde at gøre 

det på. 

Vores belysning på området er ved at være slidt, og vi kunne godt tænke os, at der opsættes nye 

lamper. Vi forestiller os, at de 10 lamper som vender ud mod vejen først bliver skiftet og derefter 

resten over en årrække. 

På et eller andet tidspunkt skal tagpappet på den sidste carport udskiftes, hvilket også er bekosteligt. 

 

Hvis du har forslag til vedligeholdelsesarbejder, som kan udføres, vil vi meget gerne høre fra dig så 

dit forslag også kan komme med i planlægningen. 

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn den 9. juni kl. 12.58 

 

BESTYRELSEN 

 

 


