
NYT nr. 3 til alle grundejere på LEOS ALLE 
 

 

Grundejerforeningens bestyrelse har de sidste par år arbejdet på at få medlemmernes e-mail adresser for 

at kunne sende informationer ud til alle medlemmerne.  

 

Generalforsamling 

 

Vi er nu oppe på ca. 80 adresser ud af ca. 95 mulige, så derfor får I denne lille opfrisker om 

generalforsamlingen. 

 

Onsdag, den 19. marts 2014 afholdes der ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen i 

Medborgerhusets Cafe, Vidågade, Tønder. Dagsordenen har I alle modtaget i postkassen. (Vedhæftet) 

 

På generalforsamlingen vil blive omtalt: 

• Med baggrund i en del indbrud i ejendomme på Leos Allé vil muligheden for etablering af 

Nabohjælp blive drøftet. Materiale om dette er lagt i jeres postkasse. 

 

• Selv om kurven Leos Alle/Bargumsvej synes afsluttet, mener vi, at der er visse mangler ved kurven. 

Vi vil fortælle lidt om vores møder med kommunen om dette punkt. 

 

• Vi vil fortælle om mødet med kommunen omkring udlægning af ny asfalt, at de to midlertidige 

heller gøres permanente, at disse to midlertidige heller flyttes videre til Leos Alle 48/51, at 

trafikmålinger viser reduceret hastighed og reduceret antal køretøjer på Leos Alle, om tanker om 

spærringer af Leos Alle og Nørremarksvej, mm.  

 

Om alt dette kan I læse i Bestyrelsens Beretning, som er at finde på vor hjemmeside: www. leosalle.dk 

 

Medlemskab af grundejerforeningen 

 

Vi har i jeres postkasse lagt et indbetalingskort, hvor vi anmoder grundejere om at indbetale det beskedne 

kontingent på 100 kr. pr. grund. (Vedhæftet) 

 

Vi vil gerne kunne holde jer opdateret om forhold på Leos Allé, af interesse for alle beboere. Hvis I ønsker at 

blive informeret på denne måde, kan I sende jeres e-mailadresse til mig på nedenstående mailadresse. 

 

Hvis nogen derimod ikke ønsker at modtage vore mails, så giv blot formanden besked på nedenstående 

mailadresse. 

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

 

Henning Stengaard Mortensen (Formand) 

stengaard@compaqnet.dk 
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