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NYT nr. 5 til alle grundejere på Leos Allé 

Generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen blev afholdt i Medborgerhuset. Valg af bestyrelse og 

formand skete efter vedtægterne, og i slutningen af dette nyhedsbrev kan I se navnene på 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Nyt asfalt 

En af de store nyheder var en meddelelse om, at det var blevet indstillet til kommunalbestyrelsen, at Leos 

Allé - omsider - vil blive renoveret, få nye fortove og kanter, og et nyt lag asfalt.  

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 

omsider til ende.  

Og søndag d. 19. april kunne vi læse i Jyske-Vestkysten, at ”teknik- og miljøudvalget i Tønder kommune har 

nikket ja til, at Leos Allé får en længe tiltrængt opgradering.”  

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 bump flere steder på vejforløbet osv. 

Så vi glæder os til at blive inviteret til et møde med teknik og miljø-afdelingen for at kunne bidrage med 

vore ideer til, at Leos Allé bliver et attraktivt område for alle beboere i Tønder, hvor man gående eller 

cyklende kan færdes trygt og sikkert i smukke omgivelser.  

Beplantning ved kurven ved Bargumsvej 

På generalforsamlingen foreslog bestyrelsen, at vi sendte et tilbud til kommunen om at bidrage økonomisk 

og med frivillig indsats til, at de to felter med grå granitskærver – og hvad deraf følger af 

hundehømhømmer og ukrudt – blev renset af, fik tilført god muld og blev beplantet på samme måde, som 

det er sket ved krydset Leos Allé – Dragonvej. Som kurven fremstår nu, er den trafikalt forvirrende og jo 

ikke noget kønt syn! 

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, og den nye bestyrelse har afsendt brevet.  

Venlig hilsen 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, Erik H. Jørgensen, nr. 70 

Bente Solgaard, nr. 55 (bente@solgaard.dk), formand 




