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Legepladsen 

Vi havde fællesdag søndag den 22. maj, hvor der deltog 16 personer fra foreningen og gjorde en rigtig god 

indsats på legepladsen, så den igen ser pæn og vedligeholdt ud. 

Der blev malet, sat planter og gravet og klargjort til at få sat en nærboks op på ydersiden af hegnet ud mod 

den store vej. 

Nærboksen er blevet bestilt, men ikke leveret endnu og mere information om brugen af nærboksen vil blive 

udsendt når boksen kommer. 

Der er kommet sand i sandkassen og opsat et nyt bænksæt samt hængt en babygynge op. 

 

Bestyrelsen vil samtidig bede om, at de personer som har sat et fodboldmål op på legepladsen, får det 

fjernet igen, da det er imod ordensreglerne at spille fodbold på legepladsen. 

Hvis målet ikke bliver fjernet af rette personer, vil bestyrelsen fjerne det snarest. 

 

 

Job som Havemand til legepladsen 

Bestyrelsen søger stadigvæk en Havemand til vedligeholdelse af de grønne områder på og udenfor 

legepladsen. 

Timelønnen er 185 kroner pr. time i en rammeaftale af 60 timer årligt. 

For nu er snerydningen fjernet fra jobbet, da vi ønsker at diskuterer lønsatsen på næste bestyrelsesmøde. 

Hvis dette skulle have interesse, så kontakt bestyrelsen. 

 

 

Kunststofbane på Nybolig Park 

Bestyrelsen har undersøgt rygterne som vi er blevet gjort bekendte med, om at Taastrup FC skal have lavet 

en kunststofbane lige på den anden side af bøgehækken, der hvor deres opvisningsbane i dag ligger. 

Bestyrelsen har nu været i kontakt med både fodboldklubben og Høje Taastrup Kommune. 

Det er korrekt at fodboldklubben gerne vil have en kunststofbane mere, men kommunen som så evt. skal stå 

for anlæggelsen af banen, har på nuværende tidspunkt ingen planer om at give lov til anlæggelsen af en 

sådanne bane mere. 

Kommunen har lovet bestyrelsen at kontakte os, så hvis der sker ændringer ang. kunststofbane på Nybolig 

Park. 



 

 

 

Antenneundersøgelsen 

Formålet med undersøgelsen er, at vi ønsker at kortlægge brugen eller manglen på samme af 

antenneanlæget. 

Bestyrelsen ønsker at arbejde hen imod, at give alle grundejere frit valg af udbydere til tv og internet og der 

med en lukning af anlægget, da det er meget dyrt i drift. 

 

Parkering 

Endnu engang henstiller bestyrelsen til, at alle parkerer hensynsfuldt overfor sine naboer, så der er plads til 

alle og alle trykt kan færdes på vores veje. 

Desværre modtager bestyrelsen en del klager over at disse ting ikke bliver overholdt. 

Bestyrelsen kan ikke gøre andet end opfordrer til at alle overholder parkeringsreglerne ifølge 

politivedtægten og fortsætter denne uholdbare situation vil kommunens parkeringskorps blive tilkaldt. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Martin Egelund Olsen 

 


