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 Renovering af Leos Allé   Hen over sommeren er der kommet asfalt på Leos Allé, og ifølge de meldinger vi har modtaget i Grundejerforeningen færdiggøres asfalteringen i løbet af uge 36-37. Asfalten omkring hellerne skal afpudses, og derefter bliver den manglende opstregning/bemaling udført. Efterfølgende beplantes hellerne. Når arbejdet er afsluttet, bliver resultatet af renoveringen gennemgået ved et 1-års gennemsyn.   Under hele forløbet er Grundejerforeningen blevet inddraget i en dialog med teknisk forvaltning, og vi synes, at dette samarbejde har været meget tilfredsstillende. Der har været mange hensyn at tage, til de enkelte beboere - og vigtigst - til helheden, og selvfølgelig vil det give anledning til diskussioner. Resultatet skulle gerne være til glæde for alle.   Undervejs har beboere oplevet, at der er opstået småskader på deres ejendom eller beplantning. Vi har bedt forvaltningen tilkendegive, hvor man i givet fald kan henvende sig angående en evt. erstatning. Når der er svar tilbage, videremailer vi oplysningerne til jer via maillisten.    
Færdselsregler  
Når renoveringen er endelig overstået, har bestyrelsesmedlem Pia Sørensen planlagt, at der i Ugeavisen kan bringes en lille ”brugervejledning” til trafikken: parkering, færdsel ved hellerne, cyklisternes fremgangsmåder, når biler er parkeret i cykelfeltet, etc.   
Medlemskontingent  
At være medlem af Grundejerforeningen Leos Allé er frivilligt, men vi opfordrer alle grundejere til at indbetale det beskedne kontingent på 100 kr. for 2016 og derved støtte foreningens arbejde.  

 Kontingent kan betales via netbank til konto 3534 10642566 med angivelse af adresse - husk tydeligt husnummer,  
 eller ved at lægge beløbet i en kuvert med afsendernavn og adresse i postkassen hos foreningens kasserer Kirsten Christiansen, Leos Allé 33.  

Nabohjælp  
Grundejerforeningen indkøber et nyt Nabohjælpskilt som erstatning for det, der forsvandt ved det gamle 
jernbanespor ved starten af Leos Allé. Efter de seneste ugers tyveri af specielt lamper i husene i området, 
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kan det være en ekstra sikkerhed, at så mange som muligt har aftaler med naboerne om at kigge til huset, 
når man er udrejst.  
 
Gadefest  Dette kunne være en ekstra anledning til at minde om gadefesten lørdag d. 17. september, hvor vi kan 
udbringe en skål for Leos Allés renovering. Grundejerforeningen har på generalforsamlingen i foråret 
tilkendegivet at ville støtte gadefesten med et pengebeløb til leje af telt/gulv til festen.  
   Venlig hilsen   Bestyrelsen for Grundejerforeningen Leos Allé  Fritz Müller nr. 13, Sanne Gaarde, nr. 19, Henning Mortensen nr. 15, Kristina Larsen nr. 40, Orla Jensen, nr. 41, Kirsten Christiansen nr. 33, Pia Sørensen nr. 34, Peter Jensen, Dragonvej 2 Bente Solgaard, nr. 55 (bente@solgaard.dk) formand 


