Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly
for året 2018 givet ved generalforsamlingen 20-3-2019
2018 blev igen et af de mere ”stille” år på Sandkrogen, dog med en sjælden hændelse i form af en
ekstraordinær generalforsamling.
Aktiviteter
Det traditionsrige fastelavnsarrangement var igen i 2018 velbesøgt både af medlemmer af
foreningen og deres børn samt fra de tilstødende veje. Stor tak skal lyde til Camilla (nr. 9), Frederik,
(nr. 72), Berit (nr. 84), Tage (nr. 76) og Tina (nr. 80). Det er dejligt at så mange vil være med til at stå
for et festlige timer for børn og voksne
Sommerfesten blev også igen i 2018 arrangeret med rutineret hånd med partytelt, grill og bagekage-konkurrence på den halve P-plads. Tak til (igen) Ulla og Johan (29), Eszter (3) og Mikael (82) for
igen at tage sig af det hyggelige sommerindslag.
Vedtagelse af principper for etablering af tagvinduer
På en ekstraordinær generalforsamling sidst i august
blev der med stort flertal vedtaget principper for
etablering af tagvinduer i forbindelse med renovering
af tagene på Sandkrogen. Dette skete på baggrund af
et krav fra Gladsaxe Kommune om at
grundejerforeningen skulle fremlægge vedtagne
principper for tagvinduer, for tilføjelse til lokalplanen
for området, idet et medlem havde ansøgt kommunen
om godkendelse af et tagprojekt, hvori nye tagvinduer
indgår med en ny placering i forhold til de gamle. Det
var glædelig at så mange medlemmer
repræsenterende 29 husstande mødte frem til den ekstraordinære generalforsamling, hvor emnet
blev diskuteret i god tone og orden inden endelig vedtagelse.
Gladsaxe Kommune har efterfølgende tilføjet principperne til lokalplanen, og det er derfor
bestyrelsens forventning, at medlemmerne nu følger disse principper ved kommende renoveringer
af tagene.
Nyanskaffelser/renoveringer
I 2018 anskaffede vi en ny opslagstavle til
erstatning for den gamle, der blæste omkuld i
2017. Det blev til model i grønlakeret aluminium
med stålforstærkede stolper. Tak til Tage (76) og
Flemming (12) for indsatsen med at sætte den op.
Tavlen er forsynet med låsbar glaslåge, der kan
vippes ud hvorefter der er adgang til en
magnettavle. Dvs. alle opslag skal fastgøres med
magneter (er på tavlen) og der må ikke bruges
tegnestifter eller skrives med tusch.
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Indtil videre hænger der en nøgle ved den ene stolpe, således at alle kan hænge opslag op. Men flere
gange i sommerens løb er tavlen, og nok især de farvede magneter, brugt som ”legetøj” og tavlen er
efterladt ulåst med et klaprende låge til følge. Forsætter denne tendens i 2019 vil nøglen blive
fjernet hvorefter alle opslag skal gives til en kontaktperson, hvilket selvfølgelig gør det mere
besværligt at få sit opslag op. Medlemmerne opfordres derfor til ikke at lade børn lege med
magneterne.
Legepladsen og legeredskaber på vejen
Legepladsen er stadig utrolig velbesøgt og vedligeholdes pænt af kommunen. Der er en stadig
voksende ”vognpark” af kørende legeredskaber doneret af diverse forældre. Men der skal endnu
engang kraftigt opfordres til, at forældre og børn ikke efterlader disse køretøjer midt på kørebanen
efter endt leg.
Brug af traileren
Traileren er blevet brugt flittigt i 2018 og blev i foråret forsynet med et Falck vejhjælps-abonnement,
som kan bruges i tilfælde af punktering eller andet behov for at få traileren tilbage til P-pladsen, hvis
den ikke kan trækkes efter en bil. Detaljer om abonnementet, herunder abonnementsnummer, samt
kopi af trailerens registreringsattest kan downloades fra foreningens hjemmeside.
Traileren blev desuden igen blevet forsynet med en kuglelås, således den kan låses til den trækkende
bil.
Således var ordene for året 2018 i Granly.
Jesper Skavin
Formand
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