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Vedr.: Generalforsamlingen d. L7,november 2011.

Forslag til Grundejerforeningen Stenagervej's generalforsamling d. 17. november
2AIl, besluttet på Grundejerforeningen Tornebakken}-I2 og 70-98's ordinære
generalforsamling d. 28.sept 201 L :

1. Vi ønsker at Grundejerforeningen Stenagervej overtager vedligeholdelsen af
områdets fordelingsveje $ 3. I områdedeklaration for lokalpl4n nr. 125 for fuhus
kommune

Grunden til dette er, atvi i et par åxhar forsøgt at få stamvej B(altså Tornebakken)
renoveret med nyt asfalt.
Samtlige ejerforeninger som er tilknyttet Tornebakken er for at vi får renoveret vejen
undtagen AB Stenagervej Tomebakken 14-68. De ikke vil være med og da de har et
fordelingstal på 28 udgør dette en stor post i regningen.
Til stor forundring har vi d.19. august 2011fået kopi af brev fra trafik og veje Århus
Kommune, hvor bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej Lars Skriver har henvendt sig
for at å vejen renoveret. Lars Skriver som vi har haft flere møder med omkring
reparation af stamvejen Tomebakken, har ellers udtrykkeligt sagt at de ikke ønsker at
være med.
Vi fik dog gennemført en mindre reparation af vejen (Tornebakken)
november/december 2010, efter et krav fra trafik og veje Århus Kommune.



Det vi taler meget om er at indkørslen til Tornebakken er meget belastet af de mange
kunder til SIIBER BEST. Og ikke mindst de kæmpe kæmpe store lastbiler, dem
kommer der mange af dagligt. Det er altid der det er galt, vejen er slet ikke bygget til
den store trafik.
Det belaster io os som er betalere til vedlieeholdelsen af Tornebakken.
Det kunne jo være at denne generalforsamling (GRLTNDEJERFORENINGEN
STENAGERVEJEN) henvendte sig til trafik og veje Århus kommune så de vil tage
vejproblemet op til ny drøftelse?

2. Sølvpopler og egetræer groende VEST for Tomebakken 82,84,86, 88, 90 og92,
som har vokset sig alt for store og derfor medfører voldsomme skyggevirkninger i de
bercrte haver i højsommertiden FÆLDES, og erstattes af NY træbeplantning. - De
nyplantede træer, hvor egetræerne nu vokser, må ikke blive over 4 m. i højden; og
hvor sølvpoplerne vokser, ikke over 6 m. i højden!
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