
Generalforsamling i Stengårdens 

Grundejerforening den 25/4-2007 

Formandens beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Stengårdens grundejerforening. 

Foreningens medlemstal er 535 medlemmer. 

Tak for sidst til de medlemmer, som deltog i vores jubilæumsfest i oktober. Det var en hyggelig 

aften med god mad og musik. 

Angående problemer med legende børn og biler med høj fart i svinget på Christoffers Allé, har vi 

talt med Teknisk forvaltning og foreslået følgende foranstaltninger: Fartmåling, gadespejle, 

blomsterkasser og vejbump. Forvaltningen siger, at de ofte godkender opsætning af et vejbump på 

veje som Christoffers Allé. Beboerne skal selv afholde 75 % af omkostningerne ved etablering af 

vejbump. 

Efter henvendelser fra medlemmer på Niels Lyhnes Allé og Tjele Allé, har bestyrelsen gjort 

indsigelse mod at den tidligere Metodist kirke på Gammelmosevej inddrages til Den Lille skoles 

udvidelse. Der er i forvejen mange problemer med, at lærere og forældre parkerer foran beboernes 

indkørsler. Kommunen besluttede dog at tillade, at kirken blev anvendt til skoleformål. Beboere på 

Niels Lyhnes Allé har klaget til Naturklagenævnet og fået medhold i, at kommunen ikke kan 

godkende ændringen uden at lave en ny lokalplan, som udlægger ejendommen til 

undervisningsformål. 

Arbejdet med udvidelsen af Motorring 3 fortsætter. Opsætning af støjskærme er på grund af en lang 

række tekniske og projektmæssige omstændigheder blevet forsinket flere steder. Om ca. ½ år bliver 

den anden halvdel af broen over Buddingevej revet ned. Broen forventes færdig i slutningen af 

2008. 

Der er et forslag om at bygge bl.a. rækkehuse på Gammelmosevej 253-261 i op til 3 plan og op til 

en højde af 12 meter. Et af vores medlemmer, som er nabo til det påtænkte byggeri, har med 

henvisning til at lokalplanen ikke tillod byggeri i 2 etager, fået afslag på at udvide med første sal. 

Det vil ikke være rimeligt at et nybyggeri nu får lov. Grundejerforeningen har gjort indsigelser mod 

den planlagte bebyggelsesprocent på 65 og højden. Desuden har vi påpeget, at en støjskærm kun på 

den ene side af jernbanen vil medføre øget støj for de beboere på modsatte side. 

Stengårdens grundejerforening har hjulpet rækkehusene med ulige numre på Mølletoften med at få 

godkendt overdækkede terrasser. Det samme er tidligere sket for de lige numre. 

På det årlige møde med byrådet tog vi følgende emner op: Manglende reparation af sætteskader 

efter gravearbejde på fortov og vej samt afskaffelse af private fællesveje. 



Jeg vil opfordre til, at man ikke kun kommer med kommentarer til generalforsamlingen, hvor vi 

ikke kan henvende os til kommunen. Send os breve i løbet af året, så kigger vi på det. 

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og tak fordi I har hjulpet, mens 

jeg har været på forældreorlov. 

Hermed er beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse 

 

Pia Skou 

 

 

 


