Danas Park – nyhedsbrev juni 2013
Med dette nyhedsbrev fra bestyrelsen i Danas Park ønsker vi at informere alle medlemmerne
i Danas Park om status på diverse opgaver, og hvad der ligger af opgaver i
grundejerforeningen i den kommende tid.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at reklamere lidt for vores hjemmeside – hvor det er
nyt, at man fremadrettet skal have en kode for at se regnskaberne. Hjemmesiden er åbent
tilgængelig for alle, så alle kan læse om vores forening og dens historie. Imidlertid vil vi godt
være lidt forsigtige med, hvem der kan nærlæse detaljer om vores økonomi. Koden vil blive
fremsendt separat til alle, der har opgivet mailadresse.
De, der ikke har opgivet mailadresse, vil modtage koden sammen med nyhedsbrevet. Dette
nyhedsbrev vil være det sidste, der omdeles i papirform – men alle nyhedsbreve vil
selvfølgelig være tilgængelige på hjemmesiden.
DONGs elektricitetsprojekt.
Alle husstande har fået informationsbrev fra DONG – dvs. en besked om, at DONG snart
begynder at lægge ”el” i jorden i vores område. Projektet består i opgravning af fortove på
den side af vejene, hvor lygtepælene står – nedlægning af elkabler – og fjernelse af
luftledninger. Hvad det betyder for den enkelte grundejer er beskrevet i den folder DONG har
omdelt.
DONG har gennemført lignende projekter i andre områder af København, og som
grundejerforening forsøger vi at drage nytte af erfaringerne fra disse allerede gennemførte
DONG projekter.
Det betyder, at vi i Danas Park deltager i projektet i form af koordinering med DONG og
Københavns Kommune af, hvad der sker og hvornår. Et meget vigtigt element er, at vi sørger
for at få gennemfotograferet de fortove, der vil blive gravet op, så vi kan sikre, at
reetableringen ikke forringer fortovenes stand. Fra bestyrelsens side er det Ole Kristensen,
der er kontaktperson for dette projekt.
Vi trækker også på vores paraplyforening grundejeren.dk, som kan give både juridisk
rådgivning og hjælpe med erfaringer på tværs af alle medlemsforeningerne.
Konkret forventer vi, at DONG begynder at grave i løbet af september. Vi vil forsøge at holde
vores hjemmeside opdateret med relevant nyt om projektet.
Vi vil også holde kontakten til vore naboforeningen Kransager Villaby og Slotsfruens Vænge
vedrørende dette projekt, så vi sikrer fælles interesser i hele vores trekantsområde.
I forbindelse med forberedelserne til DONG projektet, har Michael Fyhr fra bestyrelsen lavet
et kort over vore veje og bump (m.m.) i Google Earth. Der er adgang til dette, via link på
hjemmesiden.

Snerydning
Vi indgik sent 2012 aftale med Snevagten om snerydning i Danas Park. Aftalen er fælles for
Danas Park og Slotsfruens Vænge, hvorved vi har opnået en god samlet pris.
Vi har netop gennemført evaluering af det udførte arbejde, hvor vi har konstateret, at
snerydningen har levet fuldt op til den kontrakt, vi har indgået – så de to foreninger er enige
om at fortsætte med Snevagten som leverandør.
Arrangementer i parken (Kansagerparken eller anlægget, som det også kaldes)
Der er tradition for at holde forskellige arrangementer i parken i løbet af året. Fælles for disse
arrangementer er, at de drives af frivillig arbejdskraft – mens bestyrelsen gerne giver tilskud
eller støtter på anden vis.
Det betyder, at for at disse arrangementer (f.eks. Skt. Hans bål, sommerfest, loppemarked og
fastelavnsfest) skal blive til noget, så skal der være nogle medlemmer, som driver dem.
I bestyrelsen tager vi gerne mod henvendelser fra folk, der godt vil drive et arrangement – og
vi sikrer også gerne forbindelse til Kransager Villaby på dette punkt – men: bestyrelsen driver
ikke selv arrangementerne J
Det betyder også, at HVIS der skal være Skt. Hans bål i parken i år – så er der nogen, der
skal melde sig som arrangør. Henvendelse kan ske til formanden.
grundejeren.dk
grundejeren.dk er vores paraplyforening – som har medlemmer i hele København, herunder
20 grundejerforeninger alene i Brønshøj.
Vi har i Danas Park et rigtigt godt samarbejde med grundejeren.dk, og vores næstformand
Michael Christensen sidder samtidigt i bestyrelsen for grundejeren.dk
Igennem grundejeren.dk har vi vores sædvanlige bestyrelsesforsikring, adgang til juridisk
hjælp og ikke mindst adgang til erfaringer fra andre grundejerforeninger. F.eks. de foreninger,
der allerede har fået gennemført DONG projekt. Læs selv mere om alt det på deres
hjemmeside: www.grundejeren.dk

Til slut vil vi ønske alle i Danas Park en rigtig god sommer!
Mange hilsner på bestyrelsens vegne fra
Anne Brix Christiansen
Formand

