
 

 

RG NYT 1, 2022. 

 

 

Nyt i bestyrelsen. 

Der er sket en ændring i bestyrelse sammensætningen, da Vibeke Enghoff Jensen har valgt at trække sig fra 

sin post og hun er blevet erstattet af den tidligere suppleant Sandra Fabricius. 

 

Bestyrelsen arbejder med følgende. 

For nuværende arbejder vi med at få færdiggjort vores bud på de nye Deklarationer, som skal til afstemning 

på enten den kommende generalforsamling eller en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. 

Vi skal også til at få et overblik over projektet med udskiftning af opkørslerne der skal skiftes til 

Herregårdssten. 

Den står også på planlækning af generalforsamlingen og den fælles oprydningsdag. 

 

Udskiftning af varmerør. 

Høje Taastrup Fjernvarme har kontaktet Grundejerforeningen med henblik på at få skiftet 

fjernvarmerørene som ligger inden under alle husene, da det er akut. 

Dette gælder ikke husene på Baunevej, da de fik varmerørene skiftet i 2017. 

Varmerørene er i så dårlig tilstand, så de skal skiftes inden der begynder at komme flere brud. 

Bestyrelsen skal til møde med HTF i løbet at marts, hvor HTF vil informere os om det kommende forløb. 

HTF forventer at gå i gang med arbejdet efter Påske. 

Arbejdet vil betyde, at der bliver gravet op på alle fire veje, da HTF vil flytte varmerørene ud i vejen og HTF 

vil også skulle ind i hver anden indkørsel og grave. 

Det vil også betyde, at HTF skal ind i alle huse, da de skal ned i krybekælderen. 

Alle husejere vil blive kontaktet af HTF. 

Alt økonomi i dette, står HTF for. 

 

Affaldscontainere. 

Bestyrelsen skal gøre alle opmærksom på, at det ikke er tilladt at blokerer fortovet ved at stille diverse 

affaldscontainere ud på det i forbindelse med tømning. 

Affaldscontainerne skal stilles enten i egen indkørsel eller på stykket mellem fortovet og vejen. 

 



 

 

Generalforsamlingen. 

Husk at sætte kryds i kalenderen, generalforsamlingen er mandag den 25. april kl. 19 i Kulturhusene. 

 

Fælles oprydningsdag i Grundejerforeningen. 

Det er søndag den 22. maj. 

Hvis I har nogle gode forslag til, hvad I synes der skal laves, så send mig en mail på:  

 Formand@Roejlevangens-grf.dk så får bestyrelsen lavet en arbejdsplan for dagen. 

 

Internettet. 

Har nogen problemer med internetforbindelsen fra AV-Vision, så send en mail til mig på 

Formand@roejlevangens-grf.dk så samler bestyrelsen op på det. 

Vi skal bruge tidspunkt og længde af manglende forbindelsestid. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Martin Egelund Olsen 

Formand@roejlevangens-grf.dk 

Tlf. 28121277 
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