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   Bestyrelsen beretning 2016.

  I 2016 var bestyrelsens første opgave at få sat trafik dæmpende 
foranstaltninger op. Vi har sparet op til dette gennem et stykke tid.

Det har kostet ca 20000,-kr at få farten sat ned, men alle pengene er givet 
godt ud, da ingen jo ønsker at se børn eller andre blive kørt ned. En flok 
frivillige beboere brugte det meste af en dag på at få sat bumpene op, en 
stor tak til jer alle.
Efterfølgende har det så vist sig at ikke alle synes det tilsyneladende er en 
god ide med disse bump, idet der er kørt uden om især det øverste bump 
mellem nr 20 og 22 , her er kørt ind over fællesarealet, samt mellem nr 2 
og 4. Vi har så efterfølgende været nødt til at flytte det sidste bump så det 
nu står for enden af fællesarealet lige ved nr 22.

Bestyrelsen har svært ved at forstå at ikke alle kan respektere disse nye 
bump. Der har også været tilfælde med foreløbig 3 husstande der stadig 
kører for stærkt gennem kvarteret, uden hensyn til børn eller andre. 
Formanden har så aflagt disse bilister et besøg og prøvet at forklare at 
hensigten med bumpene er at man ikke kører hverken sine egne eller 
andres børn ned, og det har hjulpet. Og hvis der dukker flere bilister op der
bare ræser gennem Engbakken, vil de også få et besøg.

Sidste problem er med de lodrette chikaner, disse har et plastlåg foroven, 
så vi kan få en skrueanordning ned til skruen der sidder i bunden ved 
asfalten. Det har vist sig at små pilfingre ikke kan holde fingrene væk fra 
disse låg, og har pillet dem af, og smidt dem væk.
 Grundejerforeningen har 2 gange indkøbt nye plastlåg, men disse bliver 
også pillet af.
 Vi skal bede forældre til disse pilfingre om at forklare dem at chikanerne 
ikke skal ødelægges ved at pille lågene af.

Året har ikke været uden rotteproblemer, og mange har set Keratin ofte 
komme på besøg på Engbakken . Et af problemerne har været at rotterne 



kan gå i de skraldespande vi har med træsider på, og derefter bide hul på 
posen, og så er der mad.
Grundejerforeningen fik sat i værk en ombytning af alle skraldespande den
1 dec. og lagde en besked i alle postkasser. Formanden samlede alle de 
gamle spande sammen, og byttede dem om til de nye plastspande. Under 
indsamling af de gamle spande blev der fundet en død rotte under 
skraldespanden til nr 15, samt en flænset skraldepose i nr 9, som kun 
bekræfter at det er i de gamle skraldespande de finder føden.
Mange har skiftet til de nye plastspande, faktisk er alle spande skiftet fra 
indkørslen til Engbakken og til og med den første tværvej ved nr 14. Alle 
syd for denne fodrer ikke rotter med skraldespandene mere.
Husk hvis du ser rotter på din grund, skal det anmeldes til Favrskov 
Kommune.
Vi fik ” operation nabohjælp” sat i gang i 2016. Anders Blomberg fra nr 11
som frontfigur. Skiltene er sat op, og Anders har lovet at gøre det færdigt 
her i 2017, det er noget med en elektronisk løsning.
Da vinteren var færdig sidste år, var vi så heldige at Mesut fra nr 26 tilbød 
at bruge hans fejemaskine, og fjerne alt grus på vejen, en stor tak til Mesut 
for hjælpen.
Fællesarealerne har det godt, og bliver flittigt brugt af børnene, både 
sommer og vinter. Det er stadig bestyrelsens plan at lave en legeplads på 
fællesarealet mellem nr 20 og 22, men det bliver ikke før vi har sparet 
sammen til at kunne betale det.
Vi skal også minde om at hvis man får mange gæster i bil, så benyt p 
pladserne for enden af vejene ud mod marken, samt fællesarealet ud for nr 
12, og nr 20. Fællesarealerne er så hårde de sagtens kan tåle det.
 Lad være med at bruge græsfortovet til parkering, det giver kun udgifter 
til grundejerforeningen til at rette fortovet op igen.
Vi havde også i april den årlige affaldsindsamling, som gav et par 
sækkefulde. Denne dag kommer igen i april i år, og der kommer en 
invitation rundt til alle om at være med.
En tak skal lyde til Arne og Jens-Henrik for et godt samarbejde i 
bestyrelsen.
Hermed bestyrelsen beretning 2016.
  Peter Krull
 Formand


