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Kommunikation fra Grundejerforeningen
Hvis fremtidig kommunikation fra grundejerforeningen ønskes på email, frem for på trykt papir,
venligst informer Mette Rud i nr. 77 om hvilken email kommunikationen skal sendes til. Vi vil
oprette en email liste i en separat fil, som ikke lægges på hjemmesiden.
Fortove, græsrabatter, træer og buske
Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at det påhviler den enkelte grundejer at holde
fortove fri for ukrudt og ryddet for sne. Endvidere skal græsrabatter slås. Træer og buske i
plantebælter tilhører den enkelte grundejer, hvorfor det påhviler denne at beskære dem.
Containere i uge 42
Der opstilles 3 containere til indsamling af haveaffald i weekenden d. 19-21. oktober.
Containerne bliver opstillet udenfor nr. 13, nr. 102 og nr. 120. Det skal understreges, at disse
containere udelukkende er til haveaffald, da omkostningerne til bortkørsel af andet affald er
meget større. Derfor må der ikke fyldes byggeaffald, sten, jord, møbler mv. i containerne.
Hjemmesiden
På www.grundejerforeningenkrakesvej.dk kan du finde alle referater fra generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder, medlemsliste, vedtægter, lokal- og kommuneplaner, billeder og anden nyttig
information.
Kodeordet
til
medlemslisten
kan
rekvireres
hos
bestyrelsen
via
bestyrelsen@grundejerforeningenkrakesvej.dk. Har du nyheder, billeder eller andet som skal på
siden, så kontakt en fra bestyrelsen.
Bjarne Ravn i nr. 67 (sekretær i bestyrelsen) har solgt sit hus på Krakesvej, men vil indtil næste
generalforsamling fortsat være webmaster på vores hjemmeside.
Tagrensning
Hvis nogen grundejere ønsker tagrensning, eller efterbehandling i 2007, venligst kontakt Mette
Rud i nr. 77 senest 1. december, som derefter samlet vil aftale nærmere med Søften
Tagrenovering.
Legepladsen
Legepladsen er nu blevet malet og repareret af bestyrelsen. Det lille legehus tag vil blive
udskiftet snarest. Vi har rykket materialegaarden i Skanderborg Kommune for de nye
legeredskaber vi fik lovet tidligere.
Skat – fradrag for forbedringer
Det er med tilfredshed vi kan konstatere, at Skanderborg Kommune har afsluttet deres
undersøgelser, med kontant udbetaling til grundejerne og justeret fradrag for forbedringer
fremad.
Generalforsamling 2008
Vi afholder generalforsamling i grundejerforeningen på Stilling Skole torsdag 22. Maj 2008 kl.
19.30. Vel mødt.
Øvrigt
Der er blevet skiftet vejtræer ved indkørslen til Krakesvej. Bestyrelsen har gjort opmærksom på
at flere vejtræer trænger til udskiftning, hvilket kommunen var enig i. Flere vil blive skiftet.
Bestyrelsen vil gerne bede alle hundeejere om at rydde op efter deres hunde. Der er en
tiltagende mængde hunde efterladenskaber rundt på Krakesvej. Vi ser selvfølgelig gerne, at
denne udvikling vendes.
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