
Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly 

for året 2014 givet ved generalforsamlingen 19-3-2014 

 

2014 blev et noget anderledes år for Granly end sædvanligt.  

 

Legepladsen 

Med udgangspunkt i 2013-general-forsamlingens mandat indledte bestyrelsen og legepladsudvalget 

(Berit (84), Tage (76) og Frederik (72)) en dialog med kommunen om forholdene omkring vores 

kommende legeplads. 

 

Det var sikkert at den skulle renoveres, men det ejerskabet bagefter var ikke afklaret. Men midt på 

sommeren kom der besked om at kommunens jurister havde konkluderet, at kommunen ikke måtte 

overdrage Sandkrogens legeplads til grundejerforeningen. Kommunen ønskede dog stadig vores 

input til udformning af den nye legeplads. 

 

Legepladsudvalget mødtes derfor med Niels Leegaard (landskabsarkitekt fra Gladsaxe Kommune) 

samt en repræsentant fra UNO Koncept (valgt af Gladsaxe Kommune som leverandør af legepladsen) 

i slutningen af september 2014 for at diskutere den fremtidige legepladsudformning. Det var et 

konstruktivt møde; legepladsudvalget havde en del ændringsønsker i forhold til det oplæg, som 

Gladsaxe Kommune var kommet med, og leverandørens repræsentant såvel som Niels Leegaard var 

lydhøre overfor vores forslag.  

Efter mødet fremsendte UNO Koncept et revideret forslag til udformning af legepladsen. 

Legepladsudvalget kunne godkende dette, og byggeriet af den nye legeplads gik i gang i december 

2014. Kort før jul var arbejdet færdigt, og børn og forældre indtog hurtigt de nye legemuligheder. 

Vi er i bestyrelsen tilfredse med såvel den endelige udforming samt at kommunen fortsat ejer og 

vedligholder legepladsen. Tak til Berit, Tage og Frederik for indsatsen i legepladsudvalget. 

Aktiviteter 

Igen i år havde vi et herligt fastelavnsarrangement på parkeringspladsen med masser af aktive børn, 

unge og voksne fra såvel Sandkrogen som nabovejene. Tak til Pia og Lars i nr. 6, Camilla og Thomas i 

nr. 7, samt Camilla fra Amundsensvej 19A for indsatsen med arrangementet. 

Sommerfesten 2014 blev også et tilløbsstykke med partyteltet, grill og hjemmebag  på P-pladsen 

efterfulgt af snobrødsbagning på legepladsen. Tak til Lars og Pia (6) og Ulla og Johan (29)  for at stå i 

spidsen for sommerfesten. 

Nyanskaffelser 

Af nyanskaffelser i 2014 blev det kun til renovering af basketball-stativet. Kommunen havde i løbet 

af foråret repareret selve stativet, efter et væltet træ havde knækket det ene ben. Så dagen efter 

sommerfesten tog Kim (3) og Lars (6) fat i skruenøgler og boremaskiner og fik sat den nyindkøbte 

plade og afstandsstykke op. Selve basketkurven blev doneret af Tage (76). Tak til dem alle tre for 

indsatsen og kurven. 

 



Kloakrenoveringen 

Nordvand meddelte i starten af året, at de ville udskifte vores kloakker og vandledninger, da de dels 

var gamle og slidte, men også fordi Nordvand fremover skal stå med ansvaret for vedligholdelsen og 

derfor ønskede nye rør og en præcis opmåling af rør og haner. 

 

Der blev indkaldt til borgermøde, men det blev hurtigt aflyst, da de ikke var klar med projektet 

endnu. Vi blev hensat lidt i uvished om tidsplanen, da der først skulle foretages yderligere 

jordbundsprøver. Ved udgangen af året var der endnu ikke kommet nogen officiel udmelding, men 

bestyrelsen var blevet informeret om, at de nok ville gå i gang i foråret 2015. 

 

Det bliver så året 2015s udfordring at få det projekt til at forløbe så smertefrit som muligt for alle i 

foreningen, men vi kommer ikke udenom en del ulemper både hvad angår pladsforhold på vejen, på 

P-pladsen, samt ikke mindst de mange haver, der skal graves i. Jeg håber alle i foreningen vil 

samarbejde med Nordvand om dett store projekt, da det i sidste ende vil blive til gavn for os alle. 

 

Med disse ord – tilbage til dirigenten. 

 

Jesper Skavin 

Formand 

 

 

 


