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Året 2021 var for andet år i træk, anderledes, da generalforsamlingen  p.g.a. Corona situationen  måtte 

udskydes til sidst på året. Nu er vi heldigvis tilbage i den vante gænge med generalforsamling  afholdelse  

som vore vedtægter siger – i marts måned. 

Foreningen har fået 8 nye  ejere, som vi ønsker velkommen, og håber I vil finde jer godt tilrette, blandt de 

100 parceller foreningen består af. 

I samarbejde med nabo grundejerforeningerne Birkely og Kongely, er der opstillet en hjertestarter  ud for 

Kommunens pumpestation på Kairovej 17A. På Trykfondens hjemmeside kan det præcis ses hvor der er 

hjertestarter  i vores område, samt hjertestarteren på Kairovej. 

Alle vejskiltene  her i Lærkevanger er udskiftet, såvel som  i området omkring os. Fliserne ud for 

Ægyptensvej 40 har i længere tid været knust., Da kommunen var årsag til dette, lykkedes det at få 

Kommunen til at udskiftet disse. 

Der har været 9 opgravninger med gravetilladelser. I den forbindelse må den pågældende 

grundejer efterfølgende gerne feje fliserne, så sandet kan komme ned i flise rillerne. 

Omkring 30 % byggeprocenten forventer Teknisk forvaltning at dette kommer til at indgå i den nye 

lokalplan. 

Omkring NABOHJÆLP er det en god ting at informere naboer eller andre, når man er bortrejst 

f.eks. på ferie. Der kan oprettes en app, som her viser hvem der er tilsluttet NABOHJÆLP. Her kan 

også fås yderligere information og mærkater til opklæbning. 

Grundejerforeningen har nogle rigtig pæne velholdte veje, som vi gerne fortsat vil have. Ved sidste 

vejsyn fik 18 grundejere henstilling om renholdelse, heraf fik 8 en erindrings skrivelse, der herefter 

blev bragt i orden. Næste vejsyn afholdes i maj måned uge 21, hvor bestyrelsen ser på veje og 

fortovs beskaffenhed samt grundejernes renholdelse med at fjerne ukrudt og fejning af fortov og 

rendestene. Ifølge foreningens vedtægter, har hvert medlem pligt til at sørge for renholdelse af det 

tilhørende vej- og fortov areal, og ikke kun i forbindelse med vejsyn. Vi er vel alle interesseret i at 

foreningens arealer er i pæn stand - hele året. 

Bestyrelsen har fået henvendelse om at der stadig køres for stærkt på foreningens veje, selvom der 

er sat nye tydelige ”Pas-på-børn” skilte op ved indkørsel til Nilensvej og Ægyptensvej. 

Det henstilles at der ikke parkeres på fortovet, især med tunge køretøjer (over 3500 kg er forbudt), 
for at undgå kostbare flise/asfalt skader. Vær opmærksom på entreprenør køretøjerne. 
 

Grundejerforening har en hjemmeside:  gflaerkevang.dk – her kan ses bestyrelsens kontakt personer, 

referater samt meddelelser til grundejerne. 

Til slut, tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 


