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www.bjergvej.dk 

 

Hejsa beboere på Bjergvej. 

Der har gennem de sidste år været en del 

hushandler her på Bjergvej. I vores 

grundejerforening har vi desværre ikke fået 

budt alle nye velkommen. Derfor sender vi 

dette brev til alle beboere – nye som ”gamle” 

og medlemmer såvel som ikke-medlemmer. 

Vores grundejerforening blev stiftet tilbage i 

1969, da der endnu blot var grusvej rundt i kvarteret og landinspektørens telefonnummer var 163! 

Gennem tiden har der været afholdt forskellige arrangementer. De sidste år har vi haft en rigtig 

god Bjergvejsfest med stor tilslutning. I år har vi planer om at købe et stort festtelt på 5 x 12 m så 

der bliver plads til alle ”inden døre”.  

Grundejerforeningen har også en container ordning. Forår og efterår kommer der to containere. En 

til grønt have affald og en ”grå” til alt andet. Vi beder dog om at der ikke læsses fliser, bilmotorer 

eller andre voldsomme tunge ting i den grå container da det er overordentligt dyrt at skaffe dette 

af vejen.  

Vi mener at det er godt at have en grundejerforening. Den skal bl.a. være med til at skabe 

sammenhold, nabohjælp, måske lave alarm telefonkæder, og fungere som talerør overfor 

kommunen. 

I det forløbne år har der været raslen med sablen omkring aflevering af offentlige parcelhus veje til 

grundejerforeninger. Hvis dette bliver effektueret skal foreningen / beboerne bl.a. selv stå 

vedligeholdelse samt snerydning. Dette vil vi naturligvis kæmpe imod.  

Vi har også en hjemmeside. Den hedder www.bjergvej.dk På denne side kan man se vores 

vedtægter, samt de sidste referater fra generalforsamlinger og tilhørende regnskaber. 

Vi håber at alle vil støtte op om vores grundejerforening. Dette gøres ved at deltage i vores 

sommerfest hvor vi skal have indviet det nye telt, samt ved at være medlem af foreningen. 

 

Bestyrelsen består af følgende: 

Peter Schmidt-Nielsen, 30, Formand og kasserer 

Emmy Lønholm, 40, Sekretær 

Gurli Petersen, 52 

Benny Christensen, 43 

http://www.bjergvej.dk/

