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Ref.: Frederik Pedersen. Nr. 50.   19. september 2009 

Mødet blev afholdt d. 16. september 2009, hos Anne Hietala Nr. 31.  
 

Lars Sølberg, John Søgaard-Hansen, Thomas Jørgensen, Anne Hietala, Frederik Pedersen  
Fremmøde: 

(Johnny Nr. 54 deltog under mødet ved punktet dræn ved legeplads.) 
 

De gamle jernbanesveller omkring legepladsen blev diskuteret, om hvorvidt de skulle fjernes eller ej. 
Legepladsen: 

Bestyrrelsen var blevet spurgt om svellerne kunne være giftige grundet den imprægnering svellerne havde fået for 
30 år siden. Det besluttes at kontakte teknologisk institut for at spørge om dette. 
 

Johnny fra Nr. 54 var inviteret til at deltage under mødet vedr. dræn i legepladsen. 
Dræn ved legeplads: 

Johnny var utilfreds med at sandkassen ligger under vand efter store regnskyl, og udtrykker at det er skyld i at han 
flere gange har haft vandskade i gulvene, mod legepladsen. 
Formanden gjorde opmærksom på at hele grundejerforeningen ligger på et lerlag, hvilket gør at alle har problemer 
med vand i hyldekærparken. 
Drænet i legepladsen ud for Nr. 54 blev taget op til debat om hvorvidt at det er grundejerforeningens pligt at 
fjerne vandet fra legepladsen. I dag er drænet fra sandkassen koblet på afløbet fra nr. 54. 
   Lars fortæller at der blev lagt nyt / renoveret dræn i sandkassen for 4 – 5 år siden. 
Johnny gør opmærksom på at der altid har været dræn i sandkassen, derfor mener han at det er 
grundejerforeningens pligt at omlægge drænet til et andet afløb. Bestyrelsen foreslår at man kan fjerne 
sandkassens dræn fra Nr. 54 kloak tilslutning. Johnny udtrykker at bestyrelsen løber fra sit ansvar. 
   Det besluttes at få en kloakmester til at undersøge om drænet virker efter hensigten, og til at efterse kloakken 
med kamera for at se der skulle være problemer med at aflede vandet fra Nr. 54 og sandkassen. 
Frederik tager sig af opgaven. 
 
 Næste møde holdes d. 7. oktober i Nr. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk at I også kan hente oplysninger på  
www.hyldekaerparken.dk 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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