
NYT nr. 12 til alle grundejere på Leos Allé 

19. maj 2017 

  
Medlemskontingent i 2017 er 100 kr.  
 
Kontingentet på generalforsamlingen blev som andre år fastsat til 100 kr.  
At være medlem af Grundejerforeningen Leos Allé er frivilligt, men vi opfordrer alle grundejere til at 
indbetale det beskedne kontingent på 100 kr. for 2017 og derved støtte foreningens arbejde. 
 

 Kontingent kan betales via netbank til konto 3534 10642566 med angivelse af adresse - husk 
tydeligt husnummer,  

 via Mobile Pay 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. 

 
Foreningens formue bruges bl.a. til køb af skilte til nabohjælp, støtte vejfesten, som i 2017 afvikles for 3. 
gang, bidrage med beløb til forskønnelse/beplantning af vejen, o. lign. Foreningens bestyrelse arbejder 
ulønnet. 
 
Generalforsamling: 
Lukke indkørsel til Leos Allé? 
 
Vi afholdt generalforsamling i Medborgerhuset d. 19. april. I kan på hjemmesiden leosalle.dk læse referat 
fra denne aften, samt bestyrelsens beretning.  
 
Der var en levende diskussion med udgangspunkt i et skriftligt forslag, som var indkommet, om at lukke af 
for indkørslen/udkørslen for biler ved rundingen mod Bargumsvej.  
 
Konklusionen på denne diskussion var, at bestyrelsen skriftligt ville henvende sig til forvaltningen og 
påpege, at der hersker trafikalt kaos ved udmundingen ved Bargumsvej i ”myldretider” specielt i 
morgentrafikken til stor fare for cyklende og gående, samt bede om hurtigst at få foretaget en trafikmåling 
på Leos Allé, idet mange oplever, at der er kommet mere trafik, som ikke har ærinde på vejen, og at farten 
på vejen er for høj.  
 
Denne skrivelse er sendt afsted, og vi har hurtigt fået kvittering på modtagelsen fra forvaltningen samt løfte 
om, at den vil blive håndteret.   
 
 
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 


