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Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly 

for året 2017 givet ved generalforsamlingen 7-3-2018 

 

2017 blev et af de mere ”stille” år på Sandkrogen, nu hvor støvet endeligt fik lagt sig efter den store 

kloakrenovering. 

Aktiviteter 

Fra Pia i nr. 6 har jeg modtaget denne ”beretning” om Fastelavnsarrangementet i 2017: 

”Årets fastelavnsfest blev heldigvis et stort 

tilløbsstykke på trods af tidvist silende regn. 

Vi uddelte 131 invitationer og var tæt på 

deltagerrekord med 60 voksne og 56 børn. 

Heraf kom ca. halvdelen fra vejene omkring 

vores Grundejerforening, hvilket er dejligt 

opløftende og befordrende for det gode 

naboskab. (Der var i alt 50 deltagere 

udefra, hvilket også betyder en indtægt på 

1.000 kr. til Grundejerforeningen). 

I fastelavnsudvalget var vi igen i år Berit (Sandkrogen 84), Frederik (Sandkrogen 72), Ezster og Kim 

(Sandkrogen 7) og Lars & Pia (Sandkrogen 6). Til selve festen annoncerede Lars & Pia, at vi - efter ca. 

10 års tro tjeneste - gerne vil give fastelavns-stafetten videre til nye kræfter, og vi opfordrede alle til 

at overveje dette og melde sig til Generalforsamlingen den 07. marts.” 

Et nyt udvalg blev heldigvis dannet i 2017, så vi kunne fortsætte fastelavnstraditionen i 2018. 

Sommerfesten blev også igen i 2017 fornemt arrangeret med partytelt, grill og bage-kage-

konkurrence på den halve P-plads. Tak til (igen) Ulla og Johan (29), Camilla (Amund. 19B) og Mikael 

(82) for igen at tage sig af sommerfesten. 

Nyanskaffelser/renoveringer 

Heller ikke i 2017 anskaffede vi noget til foreningen, men desværre måtte vores gode, gamle 

opslagstavle se sig nedlagt af vinden i efteråret. Så vi har taget på dagsorden om vi skal investere i en 

ny tavle. 

Legepladsen og legeredskaber på vejen 

Legepladsen er stadig velfungerende, og i 2017 fik den et nyt dobbelt vippedyr, som kommunen 

anskaffede og satte op.  

Selvom det er blevet bedre, er der stadig dage hvor det kørende legetøj efterlades på kørebanen ud 

for legepladsen til gene for trafikken. Så endnu en gang skal der lyde en opfordring til forældre og 

børn om at rydde op efter sig når legen er slut. 

 

Brug af traileren 

Traileren bruges stadig flittigt og i år har der ikke været været meldt om problemer med den. Den 

har dog fået nogle knubs, men det må vi tage med som almindelig slitage. 
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Ny trappe til Møllegården 

Ved de mange kraftige regnskyl i løbet af året blev jorden og gruset ved trappen til Møllegården 

efterhånden skyllet væk, så der kom en dyb rende langs trappen. Kommunes folk lagde nyt sand og 

grus på hver gang, men ved næste regnskyl blev det skyllet væk igen. Så først efter adskillige 

henvendelser fra foreningen kom de ud i efteråret og besigtigede trappen. Så blev beslutningen om 

en ny trappe taget, og kort efter var den på plads. Svinget på trappen blev rettet ud og der kom en 

skinne til at trække cykler på. Nu mangler der blot at få jorden glattet ud og plantet buske på det 

bare stykke. 

 

Knækkede fliser og uhensigtsmæssig parkering 

Antallet af knækkede fliser på det spritnye fortov mellem nr. 5 og 37 er desværre steget støt gennem 

året. Og de andre fortove har sikkert også fået deres del af revnerne. Knæk og revner kommer ikke 

af sig selv, men skyldes belastning fra biler og især lastbiler, der må bruge fortovet for at kunne 

passere de uhensigtsmæssige parkeringer af personbiler, der ofte er. Det kan vi vælge enten at leve 

med og acceptere en stille og rolig nedbrydning af vores fortove, eller vi kan aktivt vælge at gøre 

noget ved det f.eks. ved at bruge P-pladsen til egne og gæsters biler. Det er endnu ikke sket at P-

pladsen har haft udsolgt af pladser – og så langt er der trods alt ikke at gå.1 

 

Snerydning 

Den kommer hver vinter – sneen. I større eller mindre grad. Som grundejer er vi ifølge loven 

forpligtet til at snerydde både på de offentlige arealer, men også på privat grund. Læs mere på 

Bolius.dk om vores vinterpligter som boligejer: 

https://www.bolius.dk/husk-dine-vinterpligter-som-boligejer-17778/  

 

 

 

Jesper Skavin 

Formand 

                                                           
1
 Bekendtgørelse om standsning og parkering i Gladsaxe Kommune: §2 Et køretøj hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan 

standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt det ikke er til fare eller 
ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens §3. 
Færdselsloven § 3: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller 
ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller 
opholder sig ved vejen. 
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