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 Renovering af Leos Allé 
 

Efter asfaltbelægningen blev færdiggjort i slutningen af 2016, og efterfølgende opstregning omkring 
hellerne/cykelområdet blev foretaget, har grundejerforeningen i januar sendt en præ-evaluering af 
arbejdet til teknik- og miljø.  

Vi skrev: Generelt er der mange, der udtrykker stor tilfredshed med renoveringen. Fortovene er fine både for 
gående og trillende (barnevogne og lign.), der er jævn overflade og god bredde. Den nye asfaltbelægning 
har reduceret støj fra trafikken – specielt fra de mange biler med anhængere. Farten er generelt taget af – 
hensynet til modkørende giver automatisk opbremsning og glidende afvikling hos de allerfleste. Vi har dog 
bemærket enkeltbiler, der udfordrer sikkerheden på vejen ved hensynsløs kørsel i høj fart.  

Endvidere pegede vi på områder, der naturligt må med, når evaluering af anlægget skal ske senere på året.  

Vi skrev blandt andet: 

- Lyset på vejen opleves at ”svigte”, når cyklister passerer.  
- Enkelte fliser er allerede nu i stykker.  
- De bilister, der kommer sydfra og svinger ind på Leos Allé, gør det med uformindsket fart, idet der 

stort set ingen niveauforskel er mellem fortov og vejbelægning. Endvidere udgør selve buen et ikke 
uvæsentligt faremoment for cyklister, der kommer vestfra og vil ind på Leos Allé.  

- På cykelarealet er der flere steder generende små sænkninger, hvor regnvandet samler sig.  
- Det opleves, at megen (for vejen) uvedkommende trafik vælger at køre ad Leos Allé, fordi der her 

kan køres hurtigere end på Nørremarksvej (bump) eller Ribe Landevej, som har mere 
trafikdæmpende øer. Beplantningen i hellerne er - formodentlig - snart på vej. Det vil bidrage til 
hellernes synlighed. 

- Et par beboerne har henvendt sig til grundejerforeningen, da de ikke har fået respons på 
henvendelser omkring skader på deres ejendom.  
 

Vi har ikke fået decideret svar på vores henvendelse, dog er vi blevet stillet i udsigt, at beplantning af 
hellerne ville sker her i foråret. 
 
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,  

 via Mobilepay til tlf. 26 67 02 43 (husk at skrive, at beløbet dækker kontingent 2017 samt 
vej/husnummer), 

 eller ved at lægge beløbet i en kuvert med afsendernavn og adresse i postkassen hos foreningens 
kasserer Kirsten Christiansen, Leos Allé 33. 
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Generalforsamling 
 
Der indkaldes hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Leos Allé. 
Onsdag d. 19. april kl. 19.00 i MEDBORGERHUSETs Cafe, Vidågade, Tønder. 
 
Dagsorden i følge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2016 
3. Regnskab 2016 
4. Budget 2017 
5. Behandling af indkomne forslag. Skal være indleveret eller mailet til formanden senest d. 3. april. 
6. Kontingent: Foreslås uændret til 100,- kr. pr. husstand for kalenderåret 2017. 
7. Valg til bestyrelsen (Vælges for 2 år):  

Formand Bente Solgaard på valg i ulige år.  
Medlemmer Sanne Gaarde og Henning Mortensen på valg i ulige år.  
Valg af suppleanter (Vælges for et år):  
Pia Sørensen og Peter Jensen 
Valg af revisor.  

8. Evt. 
 

Foreningen er vært ved øl og sodavand. Efter generalforsamlingen vil vi have en general drøftelse omkring 
Nabohjælp og sikring af ejendom. Drøftelsen har politiassistent Fritz Müller som oplægsholder.  
 
 
 
 
 

 
 
 
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 


