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Betaling af de nye lamper 
I januar bliver lamperne på stien imellem søerne udskiftet med nye 

og tidssvarende lamper. Samtidig vil der blive udsendt en 

opkrævning på 1.500 kr. pr. medlem til betaling af en del af 

lamperne.  

Denne opkrævning er ekstraordinær og er ikke en del af det 

ordinære bidrag til grundejerforeningen. 

Projektets rammer, budgettet og finansieringen er godkendt på 

generalforsamlingen i 2015.  

Herunder er en kort beskrivelse af projektet og status.  

Sti belysning 
Stien mellem husene ud langs søen til cykelstien er belyst af 6 

lamper. På kortet, er de lamper, som udskiftes markeret med grønt, 

lampen der nedlægges med rødt og kommunale lamper med gult.  

 
DONG har fra d. 1/10-2015 opsagt aftalen vedrørende belysningen 

af stien og da de anvendte lyskilder fra 2016 ikke længere kan 

købes, blev det på generalforsamlingen 2015 besluttet at udskifte 

lamperne med nye. 

 

Kontrakt underskrevet 
Efter at have indhentet tilbud fra tre el-installatører blev der i 

december skrevet under på en aftale med Hareskov Elektric.  

De 5 nye pullertlamper er af typen KLOU-IK180 (se billede). Lampen 

er 1 m høj og bruger LED lyskilder.  

Kontraktsummen er på ca. 83.000 kr. Hertil komme tilslutningsafgift til 

DONG på ca. 2.000 kr. 

Arbejdet begyndes og afsluttes i januar 2016.  

 

Finansiering og opkrævning 
På generalforsamlingen 2015 blev det besluttet at projektet skulle 

finansieres vha. en ekstraordinær opkrævning. Dette bidrag kunne 

være op til 2.083 kr. Bestyrelsen har besluttet at 

grundejerforeningen finansiere dele af projektet, så den 

ekstraordinære opkrævning er på 1.500 kr. pr. medlem. 

Opkrævningen udsendes i januar. 

 

Sådan ser vores 5 nye 

lamper på stien ud: 

 

HUSK at parkerer så 

naboer kan komme ind 

og ud af deres 

indkørsler. 

Pas især på ved 

vendepladserne. 

Hjælp jeres gæster 

med at finde en P-plads 

Nr. 10 – Januar 2016 

 

Chikanerne ned til 

cykelstien er åbnet, så 

stien kan blive ryddet 

for sne. 
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