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Den lokale børnehaves brug af vores legeplads  

 

Den lokale børnehave ”Børnehuset Kildedalen” består primært af børn fra Favrholmvænget og 

Kildedalen. Børnehaven går af og til en tur i kvarteret og besøger legepladserne i disse to 

grundejerforeninger.   

 Enkelte beboere i Favrholmvænget har været utilfredse med dette og har derfor rettet henvendelse 

til børnehaven og kommunen og bedt dem om ikke at anvende grundejerforenings legepladser.   

 Dette har dog skabt utilfredshed blandt andre beboere, som ikke ønsker dette forbud. Det er bl.a. 

beboere, der har deres børn i institutionen.   

 Bestyrelsen synes, at det er fint, at den lokale børnehave besøger vores legeplads. Vi har den 

holdning, fordi det er grundejerforeningens egne børn, der går i institutionen. Vi synes, at det er 

fint, at de har mulighed for at tage på en mindre udflugt i lokalområdet og vil gerne bakke op om 

den lokale børnehave. Det er også med til at gøre grundejerforeningen attraktiv for 

småbørnefamilier, som er en af de primære aftagere af vores huse.    

  

Det skal dog ske indenfor rimelighedens grænser. Bestyrelsen foreslår derfor, at den lokale 

børnehave må besøge vores legeplads.   
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Låsning af affaldscontainere 

 

Vi har i grundejerforeningen fået etableret en fælles renovationsordning, i form af en nedgravet 

container løsning. 

Det er blevet observeret af beboere i foreningen, at løsningen også anvendes af borgere som ikke 

har tilhørsforhold til Favrholmvænget. De kommer både til fods og i bil, og smider deres affald i 

vores containere.  

Der er undersøgt hvad det koster at få nøgler. 

1 nøgle koster ca 12 kr ex moms.  

Den samlede omkostning udgør 1.515 kr. og omkostningen vil blive afholdt indenfor 

grundejerforeningens budget for 2017 

Bestyrelsen stiller som forslag, at containerne låses og der udleveres nøgler til alle husstande.  

 

 

 

 

 

 


