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·Indkomne forslag
1. Overholdelse af vedtægter
2. Affald og varme

3. Asfalt og bemaling
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Fra: Bjarke Holm <holm.slagelse@gmail.com>
Til: bestyrelsen@skovsoeparken.dk:
Dato: Ons, 17. mar2010 21:01
Emne: generalforsamling 19.apri1201O k1.l9,00
Til bestyrelsen! Fra søndermarksvej 162 Jane og Bjarke Holm
Det må være rigtigt at diskutere affaldsproblemet, vi har ikke fået afhentet siden nytår i dag er det
den 17-3-2010 det kan bare ikke være rigtigt, vi må have præciseret hvorfor, således at fremtidige
situationer kan undgås. Det kunne måske være på tide at diskutere centralt placerede, nedgravede
affaldsøer så slap for disse grimme skrallespande, vi alle har, der kunne måske også være en
besparelse for os alle.
Vedr. energi:
Med de stadig stigende priser på energi kunne det nok være på tide at tænke grønt., måske solenergi
til det varme brugsvand, så kunne varmecentralen holde ferie hele sommeren, vi har også store
grønne arealer som måske kunne bruges til nedgravning af jordvarme.
Hvilke tilskudsordninger er der?
Hvornår skal vi have udskiftet dyre ting på eksisterende fjernvarme central?
Kunne det være en god ide at planlægge en omlægning, så vi blev frigjort for de store stigninger
som med sikkerhed kommer i de nærmeste år, på traditionelt kendte brændstoffer?
Med venlig Hilsen
Jane og Bjarke

Fra: Grete Hussmann <grhu@city.dk>
Til: bestyrelsen@skovsoeparken.dk
Dato: Tor, 18. mar 2010 10:06
Emne: asfalt og maling

Kære bestyrelse
Forespørgsel: Hvem er ansvarlig for de asfalterede stier og for den sags skyld også parkeringspladserne
vores grundejerforening? Områderne er efterhånden nedslidte og trænger til en opfriskning. Hvis det er
grundejerforeningens forpligtelse, vil jeg gerne stille forslag om en gennemgribende renovering. Hvis
Slagelse kommune er ansvarlig, ville jeg finde det relevant, at vi henvendte os for at få et håndslag på
fornyelse af vej belægningen.

i

Den samme problematik gør sig gældende for fx transformatorstationen ved Søndermarksvej 38. Hvem
sørger for vedligeholdelse? Hvis det er grundejerforeningen, vil jeg foreslå en gang maling til opfriskning af
bygningen, således at graffitien vil blive fjernet. Hvis det er kommunen, da en henvendelse om maling.

Med venlig hilsen
Grete Hussmann
Søndermarksvej 46

