
Grundejerforeningen
Potentilvej

Kære naboer på Potentilvej!

Her er det første nyhedsbrev fra den nye bestyrelse.

Ny Bestyrelse:
Formand: Helle Krogh, Potentilvej 25
Sekretær: Debbie Nielsen, Potentilvej 16 
Kasserer: Lise Bruun, Potentilvej 27 
Suppleant: Christian Pedersen, Potentilvej 15
Suppleant: Rene Hasly, Potentilvej 5 
Revisor: Kim Larsen, Potentilvej 1
Revisorsuppleant: Brian Ruddy Tufvesson, Potentilvej 43

Webside og  Facebook sider:
Som nævnt i tidligere skrivelse, har vi en webside www.potentilvej.dk og en Facebookside til både 
Grundejerforening Potentilvej og den Overordnede Grundejerforening. I kan finde link på vores hjemmeside.

Kommunikation i Grundejerforeningen:
Bestyrelsen vil også gerne gøre opmærksom på, at kommunikation fra Bestyrelsen primært foregår per e-
mail, derfor vil vi også meget gerne have e-mails fra nye naboer. Jeres e-mail skal sendes til Debbie 
debbieniels.81@gmail.com. 

Udvalg:
Vi har tidligere udmeldt at vores udvalg (Arrangement, Sankt Hans og legepladsudvalg) er blevet nedlagt, 
men hvis nogen skulle have ombestemt sig, er de velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Der kunne fx godt arrangeres en vejfest, hvor alle selv tager mad med. Så hvis nogen skulle have lyst til at 
arrangere dette, er de meget velkommen. 

Dertil ville det være super, hvis nogen vil være i legepladsudvalget, gerne nogen med børn  Dette udvalg 
skal sørge for er at lave legeplads-tjek i april og oktober, og arrangere maling når nødvendigt og lugning en 
gang årligt.

Vendepladser, snerydning og ukrudt på fortove:
I forbindelse med, at der er mange nye naboer på vejen, vil bestyrelsen gerne informere om, at vi har regler 
for parkering på vendepladser og for rydning af ukrudt og sne. Reglerne kan ses i det vedhæftede skriv. 
Bestyrelsen vil forhøre sig, om vi kan få nogle parkeringsforbud-skilte op på vores vendepladser.

Vejskilte:
Bestyrelsen er blevet informeret om, at vejskiltet 23-35 med nummervisning er blevet påkørt. Vi får det lavet 
hurtigst muligt.
Dertil er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at biler der skal til og fra Bygaden (for enden af Potentilvej) 
køre meget stærkt. Bestyrelsen vil forsøge at få en dialog med dem som bor på Bygaden om at sætte farten 
ned.

Vi håber i alle får en god sommer, mange hilsner Bestyrelsen

http://www.potentilvej.dk/
mailto:debbieniels.81@gmail.com

