Grundejerforeningen Danas Park
Kære medlemmer i Danas Park
Hjemmesiden
Den nye hjemmeside kan nu fejre halvårs fødselsdag. Besøgstallet er rigtig fint og hele
tiden stigende. Besøg siden og tegn abonnement på mail når der sker nyt. Se her:
Elektronisk nyhedsbrev
Bestyrelsen vil rigtig gerne kunne kommunikere lettere og oftere med jer. Derfor kan I finde
vores mailadresser på hjemmesiden MEN… hvor er jeres mailadresse? Send den til os på
nyhedsbrev@danaspark.dk. Skriv også navn og postadresse og få fremover hurtigere og
mere hyppig information fra bestyrelsen. Blandt jer der sender os jeres e-mail inden 1. oktober, trækker vi lod om 2 x 2 flasker rødvin.
Kraftige regnskyl… vand i kælderen?
De kraftige regnskyl i august forårsagede oversvømmede kældere mange steder i foreningen. Kloaknettet er flere steder ikke dimmensioneret til så voldsomme vandmængder, men
også tilstoppede rendestensbrønde har sin del af skylden. Vi kan derfor kun opfordre til, at
fortov og vejbane holdes fri for ukrudt, blade, grus og andet snavs. Hvis vandet ikke kan
komme væk igennem kloaknettet, finder det andre veje. Fx ned i din eller din nabos kælder.
For at spare det underdimmensionerede kloaknet kan I overveje at nedgrave faskiner der
kan modtage regnvand fra tage og terrasser. Bemærk at der er en række regler for etablering af faskiner. Find flere relevante link på hjemmesiden.
Ordinær generalforsamling, efterår 2010
Der er ordinær generalforsamling mandag d. 25. oktober 2010 kl. 19.30 i Husum Kirkes
lokaler på Korsager Allé nr. 14. Der vil blive serveret kage, kaffe, øl og vand.
Vi har foreløbig modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen. Frist for indsendelse af forslag udløb jf. vedtægterne den 20. september.
Indkaldelse, dagsorden m.v. udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen.
Snerydning vinteren 2010/2011
Paraplyorganisationen Husum Grundejerforening (HG) har traditionelt forestået indgåelse
af aftale om snerydning i området. HG har dog ikke ressourcer til at udfordre kommunen
som leverandør af snerydning. Den tjans har vi derfor påtaget os. Følg sagen på hjemmesiden.
Sankt Hans
Igen i år samledes rigtig mange af områdets beboere omkrint et stort og flot bål i Kansagerparken. Flot midsommeraften med glade mennesker og en enkelt heks :-)
Sommerfest
Den 21. august var der igen fælles sommerfest for Danas Park og vores naboforening,
Kransager Villaby. Vejret holdt og arrangementet var igen velbesøgt af både børn og
voksne. Desværre måtte vi droppe loppemarkedsdelen om eftermiddagn - vi prøver igen
næste år. En særlig tak til festudvalget for et stort og flot arbejde.
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Vejene
Der har været udført et antal mindre arbejder, særligt på rendestensbrønde. Senest er der
igangsat et arbejde på Brovænget, hvor der pludselig opstod en større sammensynkning
af et stykke af asfalten.
Renovering af parken
Renoveringen sker bl.a. i forbindelse med arbejdsweekender, men som I ved, har vi også
legepladsen på programmet. Vi har nu været nødt til at lukke dele af legepladsen, fordi
ælde og slid har gjort den for farlig. Parkudvalget vil sidst på året ansøge Lokaludvalget
om støtte til renovering af legepladsen. Renoveringen sker i øvrigt i samarbejde med vores
naboforening Kransager Villaby.
20.-21. november - arbejdsweekend i Kansagerparken
Der mangler altid hænder til disse arbejdsdage, som er stærkt medvirkende til at holde
foreningens udgifter nede. Vi iler med at sige, at det er HELT okay hvis man kun kan deltage en enkelt time. Og der er mange andre sidegevinster: mød din nabo, vær med til at
sætte dagsordenen for parkens udseende, drik varm kaffe, spis dejlig kage, få frisk luft,
masser af grin, undgå problemer med at falde i søvn om aftenen…. og sådan kan vi blive
ved.
SÅ: Kom og vær med den 20.-21. november. Vi slutter begge dage af med en omgang
glohed gløgg. Mere følger når datoen nærmer sig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Danas Park

Gyngestativ: Bærende sammenføjninger begynder at give efter
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Slange der skal beskytte fingre mod
klem-skader mangler. Flosset stålwire ved området omkring holdepunkt.
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