
GRUNDEJERFORENINGEN ENGBAKKEN

Bestyrelsens beretning for 2013.

Vi har i det forgangne år haft flere projekter i gang for at forbedre forholdene her på  Engbakken 
nogle er lykkedes, og andre er undervejs , og enkelte står og venter på afklaring, og andre er 
droppet. Og så har vi i bestyrelsen planer og ønsker for fremtiden.

Hvis vi ser på de ting der venter på afklaring er det følgende:

1) Etablering af skovrejsning samt hundeskov på arealet nord for børnehaven. Sidste melding er der 
sker ikke noget før grundene bliver udstykket ud mod Kirkevejen
2) Kommunens overtagelse af belysningen. Foreløbig har kommunen brugt ca 25000,- kr på at 
istandsætte master og belysning. Kommunen har netop her den 7 feb. vedtaget at overtage vores 
belysning, hvorefter vi sparer  ca.10 tusinde kroner hvert år fremover.
-----------------------

Ting der er undervejs er følgende:

1) Stien mellem nr. 11 og 13 er ikke færdig endnu. Bent Withen har lovet at gøre arbejdet færdigt 
først i dette år.
2) Etablering af sti mod vest ud for nr. 46-56 er næsten klar, der mangler kun at blive sået græs.
3) Etablering af trafikchikaner.

------------------------

Og de ting der lykkedes:

1) Der er plantet ca. 80 meter hæk for enden af grundene i nr. 46-56, så der nu er en afslutning mod 
vest, og mod den kommende sti. Arbejdet er lavet så vi er sikker på hækken vil gro, idet der er 
gravet en rende på ca. 1 meters dybde, jorden er kørt væk, og så er der lagt ny landbrugsjord i 
renden. Vi har været på besøg hos kommunen for at være sikker på at stien ikke ligger på 
byggeselskabets jord. Stien er lavet med velvilje fra landmanden der ejer jorden op mod 
Engbakken. I den forbindelse har bestyrelsen foretaget en mindre ændring af skellet i nr.56 mod 
fællesarealet, så det kom til at virke mere naturligt. Grundejerforeningen og Byggeselskabet der ejer 
nr. 56 blev enig om en ny linje for skellet, hvor vi byttede ca 12 m2 jord for at få skellet til at passe.

2) Hækken mellem nr. 11 og 13 er blevet udskiftet, og sat i det skel der gælder iflg. landmåleren, så 
det vil sige at stien nu er 3 meter bred, mod før 1 meter.

3) Bestyrelsen har indkøbt to mål til det store fællesareal mod vest, og det har vist sig at være 
populært. Mange har spillet kampe i den forgangne sommer.

4) Volden på  fællesarealet mellem nr. 44 og 46 er blevet færdig, og der er både blevet kælket og 
kørt cykelvæddeløb i løbet af året, volden kommer til at hænge sammen med den nye sti.

5) Der er lagt sten ud for nr. 2 og 22, for vi ikke skal få kørt græsarealerne op. Stenene er 
sponsoreret af Bent Withen
----------------------------

Ja og så er der jo nogle ting vi har kigget på som ikke kunne lykkes.



1) Kommunen ville ikke være med til at bekoste en sti på fællesarealet mellem nr 20 og 22 mod 
Møllebakken.
2) 4 parkeringspladser over for nr. 1-9 blev for dyre at etablere til ca 150000,-kr
3) Opsættelse af en lygtepæl mellem nr 20 og 22, lader vi gå videre til kommunen når de overtager 
belysningen.
---------------------------

Bestyrelsens ønsker og planer for fremtiden er:

1) Vi ønsker at lave fartdæmpende foranstaltninger , og har indhentet priser på flere trafikchikaner, 
samtidig har vi kontakt med politiet og kommunen for at få dem anbragt rigtigt, så de virker efter 
hensigten, og at de får de rette indbyrdes mål, så både udrykningskøretøjer samt busser og lastbiler 
kan køre igennem.
2) Vi ønsker at lave en legeplads for børnene, og også her er vi i gang med at indhente priser, og 
spare sammen.
Helst ville vi nøjes med at lave legepladsen, men vi prioterer børnenes sikkerhed først, så det bliver 
trafikdæmpende foranstaltninger der kommer først, så børnene ikke bliver kørt ned på vej til 
legepladsen.

--------------------

Vi havde igen indsamling af affald i april, og mange var mødt op. Da det var anden gang vi samlede 
affald, var der ikke så meget at finde denne gang. Vi indkalder dog til en ny indsamling igen til 
April. Og i den forbindelse har vi fået en henvendelse fra landmanden vedr. affald der bliver læsset 
af ud mod marken. Vi skal hilse fra landmanden og sige at marken er privat ejendom og en 
arbejdsplads, og ikke en losseplads til græs-eller haveaffald. Og heller ikke et sted at lufte hunde. 
Marken er landmandens forretningsområde, og skal respekteres som sådanne.

Festudvalget indkaldte til en rigtig hyggelig sammenkomst i Aug, hvor vi hyggede os med 
medbragt mad til fælles deling. En god måde at få hilst på sine naboer på. En stor tak til 
festudvalget. Vi satser på en fest igen i 2014.

I 2013 er der flere husstande der har haft besøg af rotter . Vi har i bestyrelsen undersøgt om det var 
muligt at lave en rottechikane ved indgangen til Engbakken. Ifølge entreprenør Poul Arve er 
området for stort til at have virkning. I stedet foreslår entreprenøren at flere husstande går sammen 
om at lave en chikane, typisk vil det være i de 4 vej-lommer på den øverste del af Engbakken. 
Enkelte husstande har dog fået laver rottechikane til deres eget hus.
I forbindelse med rotteplage, skal bestyrelsen opfordre alle husstande på Engbakken om ikke at 
have åbne sække eller stakke med haveaffald stående, eller andet der kan virke tillokkende for rotter 
at bo i, det være sig halm, dyrefoder eller andet der evt. er overdækket, der kan virke som 
rottebolig. Se efter hvor du bor om du evt. kan gøre det svært for rotter at finde ly.
Hvis man konstaterer rotter skal man kontakte Favrskov Kommune.

Efter sidste vinter er hele Engbakken blevet fejet for grus, inden gruset regnede ned i kloakken, 
dermed sparede vi ca 5000,- for tømning af kloakkerne. Alle ristene er også blevet gennemgået, og 
sten der sad fast i ristene er slået ud, så der er frit løb til regnvand.

Vi har før i bestyrelsen påpeget at der bliver kørt for stærkt på Engbakken, og nu også på 
Møllebakken. Bestyrelsen har for nylig modtaget 2 klager fra beboere på Møllebakken, over biler 
der kører for stærkt på både Møllebakken og Engbakken. Møllebakken har også klaget til 
kommunen over for stærk kørsel. Kommunen er her i gang med trafiktælling samt en kommende 
hastighedskontrol, og senere noget trafikdæmpende.



Med hensyn til dem der kører for stærkt:

 Vi ved godt at venlige henstillinger ikke virker.  
Vi ved godt at skiltning heller ikke virker.
Vi ved godt dem der kører for stærkt er ligeglade
Vi ved godt dem der kører pænt synes det er ærgerligt at skulle betale for dem der kører for stærkt
Vi ved godt der er kun 1 ting der virker

 Flere kører med hovedet under armen, uden at tænke på der bor næsten 40 hovedsaligt små børn på 
vejen, og typisk er det børnefamilierne der kører stærkest.-- Vi ved godt alle hvem det er.-- Det må 
være flovt at have så travlt at man ikke gider respektere sine naboer eller andre på både 
Møllebakken og Engbakken. Ja og så er der naturligvis også gæster på Engbakken, der heller ikke 
altid kører pænt.

Bestyrelsen arbejder videre langsigtet på at få sat hastigheden ned til 20-30 km i timen med hjælp af 
nye chikane/bump, og vi er i dialog med kommunen, som vi har haft møde med, og Politiet, som   
skal godkende yderligere fartdæmpning. Da vi er en privat fællesvej, skal vi selv afholde alle 
omkostninger hermed.  Og der er foreløbig sat et beløb af på vores budget på 55 tusinde, det kan 
synes som et stort beløb, men kan det spare os for nogen bliver kørt ned, så er det billigt.

Vi vil dog gøre et sidste forsøg med et nyt skilt ved indkørslen til Engbakken, og evt. ved 
registrering af biler der kører for stærkt. Disse vil herefter få en henstilling fra bestyrelsen om at 
dæmpe farten.
 Så vi opfordrer igen til at sætte farten ned så snart man kommer ind på Møllebakken, og holde den 
nede hele vejen. Og det gælder så sandelig også når man kører ud af området, kør aldrig over 30 
km. T.

Med hensyn til parkering eller gæsteparkering. Alle boliger er bygget sådan at de har plads til 
mindst 2 biler i indkørslen, og har man brug for flere p.pladser, vil bestyrelsen henvise til pladserne 
for enden af vejen ud mod marken ved nr. 56 samt mellem 28 og 30 samt de to fællesarealer mellem 
12 og 14 samt 22 og 24.

Bestyrelsen har målrettet arbejdet på at få løftet Engbakken, så området virker attraktivt for både 
ejere og lejere, og det er vores mål at få vore ønsker gjort færdige inden for få år, så alle bor i et 
børnevenligt attraktivt og trafikalt sikkert område.

Jeg vil gerne takke mine to kolleger i bestyrelsen Arne og Jens Henrik for et fortrinligt samarbejde, 
samt mange gode input og diskussioner i det forgangne år.

     Peter Jepsen
    Formand


