Kære medlemmer!
Bestyrelsen for Fyrremose ønsker alle en fredfyldt jul og at I alle kommer godt ind i det nye år.
Det bliver spændende, hvad det nye år bringer af udfordringer, 2017 var præget af hurtige
beslutninger og drøftelser.
Nogle huse har skiftet ejer.
Alle nye ejere vil vi gerne hilse hjertelig velkommen, og håber på godt naboskab.
Desværre har vi mistet et medlem, Valdemar Domenikussen er død. Vi har i foreningens navn
kondoleret familien.
Der er kommet nye affaldsbeholdere på Skovmosevej. De har sensorer og bliver tømt mindst hver
anden uge, eller hvis sensorerne melder til forsyningen, at det er nødvendigt. Der er også plads til
husholdningsaffald.
Det helt stort emne var og er stadig vandløbssagen.
Indsigelserne venter på behandling af taksationskommissionen.
Omlægning af L69 blev besluttet af kommunen, som en delafgørelse.
Igen formåede kommunen, at lægge eventuelle indsigelser i ugerne med ferie.
Bestyrelse har bedt konsulenten om at rådgive os, om vi skulle foretage os noget.
Til trods af at der måske er nogle uklarheder, og forkerte beregninger, fik vi tilbagemeldingen fra
konsulenten, at omkostningerne, muligheder og eventuelle resultater ikke kunne hænge sammen.
Derfor valgte vi ikke at tage initiativ til noget fælles.
Som bekendt er der en mindre gruppe, som har anket til ankenævn. De fik afslag, men sagen er ikke
afsluttet endnu. Ankenævn har ikke overholdt deres egen tidsfrister og kom med en afgørelse, inden
klagefristen var udløbet.
Så vidt vi er informeret er der ikke nogen, som ikke ønsker L69 omlagt, men at der stadig er tvivl om
kommunen betaler for alle udgifter i forhold til L69, eller kun selve omlægning. Hvad der skal ske
med projekteringsudgifter, erstatninger og vedligeholdelse, er ikke beskrevet i kommunens
delafgørelse. Desuden er der stadig byrådsbeslutninger, at kommune kun betaler, HVIS hele projektet
gennemføres. Vi har ikke svar på disse tvivls spørgsmål!
Bestyrelsen har inviteret Aase Nyegaard, som afløser Frode Sørensen som formand for TeknikMiljøudvalget, til et møde i 2018. Vi håber man kan starte på en frisk og at vi får mulighed for, at
fremlægge vores synspunkter.
Kære medlemmer vi glæder os til en ny sæson i 2018 og håber at vi finder tid til, at holde en
foreningsfest i det nye år.
God jul og godt nytår!
M.v.h.
Bestyrelsen.

