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belastningen, skal have en anden type
belægning, nemlig stenmel, men det
kræver, at sten af ukurant størrelse fjernes, før den nye belægning lægges på.

Året

Den omtalte belægning bruges af Boligselskabet 1945 flere steder.
Vejen

Året er gået uden at bestyrelsen har
haft overarbejde.

Som flere nok har bemærket er vores
nyrenoverede vej noget ujævn imellem
de nederste kloakdæksler.

Fest i Åstrup Fritidscenter
Vi har forsøgt af arrangere fælles deltagelse i den fest der var arrangeret i
Åstrup Fritidscenter den 16. oktober
1999, men der var faktisk kun 1 familie
der meldte fra, resten hørte vi ikke noget til, så der blev altså ingen fælles
fest.
Stisystemet
Vi fik, som aftalt på sidste års generalforsamling, Verner L. Pedersen til at
renovere vores stisystem, men effekten
holdt desværre kun kort tid, så nu er
belægningen lige så dårlig som sidste
år.
Knud Jørgen Poulsen, i nr. 41 har fortalt, at stisystemet, for at kunne klare

Foreningen har påtalt det over for
kommunen, som har haft fat i Superfos,
der har renoveret vejen. De har undersøgt vejen, for at finde ud af om de har
fejlet, eller om ujævnhederne har andre
årsager.
Det er pt. ikke oplyst hvad der er årsagen, men kommunen har fortalt, at vejen, under alle omstændigheder, vil blive istandsat til foråret.
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haveaffald, og at der ville blive opstillet containere i maj og oktober hvis
reglerne blev overholdt.

Hunde

Det blev de, så vi har derfor haft containere både i maj og oktober. Vore udgifter til containere har derfor kunnet
holdes på et fornuftigt niveau.

Der er kommet flere klager over løsgående hunde. Klagerne går på, at hundene går ind og roder i folks haver, efterlader deres visitkort og sågar forsøger
at bedække bundne hunde.
Der klages over hundenes efterladenskaber på den fælles sti mellem
Åstrupparken og Åstrupskrænten, men
vi har, set med bestyrelsens øjne, ikke
mulighed for at gå ind og regulere denne adfærd.
Vi kunne dog, evt. sammen med grundejerforeningen på Åstrupparken, købe
nogle stativer med poser til hundeefterladenskaber, men det kræver, at
nogle skal tømme dem og fylde nye
poser i stativerne.

Der er imidlertid, med Reno Djurs’s
overtagelse af containerpladsen, kommet nye regler, så det nu er gratis at
aflevere sit affald, så nu er det op til
generalforsamlingen at beslutte, om vi
skal fortsætte ordningen med fælles
containere, eller finde en anden løsning.

Til slut vil bestyrelsen, på foreningens
vegne, byde på en lille forfriskning og
et stykke brød.

Containere
Vi startede i år, som sidste år, året med
at udsende information vedr. nye regler
for brug af containere.
I informationen blev det præciseret, at
containerne KUN måtte bruges til rent
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