
NYT nr. 2 til alle grundejere på LEOS ALLÈ. 
 
Den 28. marts 2012, blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen LEOS ALLÈ, og i 
den anledning er der udarbejdet vedhæftede Pressemeddelelse, hvori er anført, 
 
- at der var enighed om en evt. lukning af Leos Allé v/ Ndr. Landevej,     
- at svinget Leos Allé/Bargumsvej forventes udført sensommeren/efterår 2012, idet der nu er afsat 
penge til projektet, 
- at de fremmødte bakkede op om bestyrelsens holdning til spørgsmålet vandledninger af blyrør. 
 
Den 24. marts 2012 blev der placeret 2 stk. heller/øer i den nordlige del af Leos Allé før udkørsel i 
Ndr. Landevej. 
Det er et resultat af mange møder med kommunen, om en trafik forbedring med reduktion af 
trafikken og hastigheden, samt etablering af allé træer på Leos Allé.  
 
Grundejerforeningen har i et projekt af 24. maj 2011 foreslået, at der blev udført 7 stk. helle anlæg 
med hver 2 heller/øer placeret på hele Leos Allé, og kommunen har indvilget i, at prøve opstille 1 
helleanlæg med 2 stk. heller/øer, for at se og måle resultatet af en evt. forventet reduktion af 
trafikken på Leos Allé. 
 
Bestyrelsen ser dette som et godt udbytte af det positive samarbejde, der har været mellem 
Kommune og Grundejerforeningen siden starten i 2007. 
Grundejerforeningen arbejder på at få opnå enighed med Kommunen om udførelse af dette projekt 
før der udføres en asfaltrenovering af hele Leos Allé. 
 
Der vedhæftes et indbetalingskort, hvor vi anmoder grundejere om, hvis det ikke allerede er sket, at 
indbetale det beskedne kontingent på 100,- kr. pr. grund. 
 
Hvis nogen ikke ønsker, at modtage vore mails med NYT, anmodes det meddelt til formanden. 
  
 Bestyrelsen er meget interesseret i hjælp fra grundejerne med at få alle de manglende mailadr. på 
grundejere, hvis husnr. ikke er anført i ovennævnte mailadresse liste. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henning Stengaard Mortensen. (Formand) 
Leos Allé 15, 
6270 Tønder. 
Tlf. nr.priv. 74721997 
Tlf. nr.mob. 40531997  
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