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NYT nr. 4 til alle grundejere på Leos Allé 

 

Generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen blev afholdt i de hyggelige rammer i 

Medborgerhuset.  

Der var fint fremmøde med 22 deltagere, og interessen samlede sig om nogle 

aktuelle punkter:  

Indbrud 

Der har været en del indbrud på Leos Allé, faktisk syv, fra december til slutningen 

af marts. Tyven eller tyvene er kommet ind via kælderdøre eller -vinduer og 

terrassedøre.  

På hjemmesiden nabohjælp.dk har flere beboergrupper langs Leos Allé udvidet de 

aftaler, mange på forhånd har haft: Sætte skraldespand ud, tømme postkasse, 

tjekke døre og vinduer, osv. når naboen var bortrejst.  

Ved at tilmelde sig som gruppe i Nabohjælp, bliver vi alle mere aktive til glæde for 

naboerne og forhåbentligt det modsatte for tyvene. Grundejerforeningen vil 

anskaffe to vejskilte – et i hver ende af Leos Allé – der fortæller, at her på vejen 

hjælper vi hinanden. Kig på Nabohjælp.dk sammen med dine naboer! 

 

Botox til Leos Allés rynker 

Den årelange diskussion med kommunen om, at belægningen på Leos Allé er i en 

miserabel stand, og at beboerne ønsker en renovering af overfladen, uden at vi 

samtidig får startbane til flyvemaskiner, er gået ind i en ny fase.  
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Pludselig var en tidshorisont frem til 2022-30 aktuel, idet vand- og kloakledninger 

skulle udskiftes, før asfalten endeligt kunne renoveres. Dette protesterede 

grundejerforeningen naturligvis voldsomt imod. Så nu ser vi frem til, at overfladens 

slidlag fornys, og at vejen kommer i en acceptabel stand i de næste år frem til en 

gennemgribende omlægning.  

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker en lavere hastighed på Leos Allé, en 

begrænsning af den tunge trafik, og et smukt vejforløb! 

Vi tænker i flere muligheder: 

• Fuldstændig indkørselsafspærring ved Nordre Landevej eller 

• Mindst to – gerne flere – faste heller langs vejen eller 

• Lukning af Leos Allé på midten eller 

• Beplantning med små vejtræer ved hvert kryds og hver indfaldsvej  

Eller … ja, der er flere muligheder. Og midlerne er vi ikke nødvendigvis enige om – 

men målet har vi fælles.  

Vi vil gerne være med til, at Leos Allé for dem, der skal sælge deres hus, og dem, der 

gerne vil købe, virker som et trygt miljø med af fine og smukke omgivelser. 

Venlig hilsen 

Grundejerforeningen Leos Allé 

Fritz Müller, nr. 13 

Henning Mortensen, nr. 15 

Sanne Gaarde, nr. 19 

Kristina Larsen, nr. 40 

Orla Jensen, nr. 41 

Birger Jensen, nr. 43 

Jørn Raahede, nr. 44 

Bente Solgaard, nr. 55 

Erik H. Jørgensen, nr. 70 


