Danas Park - Nyhedsbrev september 2016.
Vi har i bestyrelsen for Danas Park nogle punkter, vi gerne vil informere jer om –
som en status for sommeren i foreningen:
1.
2.
3.
4.

Projekter i parken
Status på klimatilpasning
Snerydning
Hækkeklipning

Projekter i parken
Legepladsen, som blev endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamlig, er
færdigbygget, og den bliver anvendt rigtigt godt og har givet anledning til stor
tilfredshed hos kvarterets børnefamilier – og bedsteforældre!
Der har medio september endnu ikke været konstateret nogen form for hærværk
på legepladsen, hvilket er yderst glædeligt. Parkudvalget (som er fælles med
Kransager Villaby) er startet med de månedlige tilbagemeldinger til INDU
(leverandøren), som aftalen foreskriver. INDU har endnu ikke sat nogen reklamer
op på legepladsen (de har to af felter til deres reklamer).
Petanquebanen forventes etableret inden skolernes efterårsferie. Det bliver en
6m x 15m bane hvor 2 gange 2 hold kan spille samtidigt. Den kommer til at ligge
i området mellem containeren og legepladsen.
Status på klimatilpasning (skybrudsveje)
Danas Park har forhåndstilmeldt sig et projekt om at gøre Åvendingen til
skybrudsvej. Siden informationsmødet om dette projekt i april 2016 er der ikke
sket ændringer til selve projektforslaget, men finansieringen af det har været
diskuteret med HOFOR i flere omgange.
Åvendingen som skybrudsvej skal sikre, at vandet, der kommer fra
grundejerforeningerne opstrøms (via Korsager Allé) kan blive ført ned til
Harrestrup Å uden at oversvømme vores side af banen.
For fortsat at kunne være med til medfinansieringsløsning (dvs. Danas Park skal
låne pengene – men HOFOR betaler alle renter og afdrag) skal vi have en
beslutning på den kommende generalforsamling i november, om hvad vi vil i

Danas Park på dette område. Udførligt materiale vil blive stillet til rådighed inden
mødet.
Snerydning
Vi har i Danas Park skiftet snerydningsleverandør her inden den nye
snerydningssæson.
Vores nye snerydningsleverandør er den samme, som Kransager Villaby har, så
med dette skift forventer vi en bedre service – og en ensartet snerydning på
tværs af de to grundejerforeninger. Snerydningen foretages med kost og ikke
skovl.
Hækkeklipning
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra medlemmer, som har fået påbud fra
Københavns Kommune om at få klippet deres hæk, så den overholder reglerne.
Bestyrelsen har ikke – og vil ikke – anmelde grundejere til kommunen omkring
klipning af hække. MEN: vi har i flere tilfælde leveret en påmindelse til grundejere
om, at kommunens regler efter vores mening ikke følges, så pågældende
grundejere er i risiko for et påbud, hvis kommunen tager et kig.
Denne service vil vi forsøge at fortsætte med.
Reglerne kan læses på vores hjemmeside under Det Officielle --- Hække.
Men en god tommelfingerregel er, at hække ikke må rage ud over inderste
flisekant, hækkens højde må ikke overstige 1,8 m, og derudover skal der være fri
højde på 2,8 m over fortovet.
Til sidst: vi håber at se så mange af jer som muligt til årets generalforsamling,
som finder sted i første halvdel af november – indkaldelse kommer snart.
På bestyrelsens vegne,
Anne Brix Christiansen, formand

