
Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1999. 

 

Beretning 2020. 

Primo 2020 lejede grundejerforening container hos Johan Bækgaard ApS, således grundejerne kunne 

komme af med juletræerne. Ordningen var en succes. Juletræerne kom i containeren og ikke på 

fællesarealerne, og succesen blev gentaget i 2021 

 2020 blev også året, hvor der blev skiftet 2 mand i bestyrelsen. Jacob Melau (formand) og Lars 

Møller takkede begge af efter en meget fin indsats i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen blev Bo Laugesen 

og Max Christensen, mens Morten Sandager har overtaget formandshvervet. 

I 2020 har bestyrelsen fået kvarterets to legepladser inspiceret af Nordisk Legepladsinstitut. 

Legepladserne var overordnet i fin stand, men som forventet udløste inspektionen henstilling til, at 

forskellige ting blev udbedret. 

 

Blandt andet på den baggrund blev der indkaldt til ”arbejdsdag” den 29. maj 2020, hvor de 

forskellige ting på legepladserne blev udbedret, herunder udskiftning af planke ved rutsjebanen, 

samt udvidelse af sandarealerne, og etablering af trådhegn ved den vestlige legeplads. Dertil andre 

småopgaver. 

På grund af Coruna og forsamlingsforbud, var arbejdsdagen opdelt i flere etaper, men det var en 

hyggelig dag, hvor tingene blev ordnet. Stort TAK til de fremmødte. 

Der er i 2020 etableret opkørsler til de forskellige stier og ligeledes, er der foretaget reparationer af 

vores veje, som har givet en estimeret restlevetid på vores veje, der er meget fin i forhold til 

opsparingen i foreningens vejfond. 

Grundejerforeningen bakker op om de støjklager, som adskillige beboere i kvarteret sammen med 

andre grundejere i det sydlige Snejbjerg har fremsendt. Grundejerforeningen er bekendt med, at 

sagen har politisk fokus, samt at Herning Kommune har tilkendegivet, at det nu i henhold til 

lokalplanen er indstillet til en byrådsbeslutning, at der etableres en støjdæmning på arealet mellem 

kvarteret og vejen i 2021. Dette uafhængig af den støjskærm, der skal laves ved motortrafikvejen. 

Bestyrelsen bliver løbende kontaktet af grundejere vedr. defekte gadelamper. Det er muligt selv at 

fejlmelde på verdo.dk, så der er ingen grund til at kontakte bestyrelsen. 


