
 

 
Til grundejerne i 
Grundejerforeningen Langekær 
 

 
13. september 2018 

 

Kære grundejere 
Som i sikkert har bemærket, arbejdes der en hel del på vores grønne områder og i carportene. YouSee vil også i den 
kommen tid arbejde i området. 
 

Grønne områder: 
På de grønne områder, udover alm. vedligeholdelse, er følgende i gang: 

 Kantbeskæring ved stierne . 

 Oprydning i området - der har været fortaget oprydning af diverse affald (fliser, krukker, byggeaffald, jord 
m.m.), som er blevet efterladt rundt omkring i området. 

 Fjernelse af højt ukrudt og selvsåede træer i de mindre bede i Fiskene og Krebsen 63-64 ved fodboldbanen. 

 Fældning af træer ved Vægten, skel til Park Alle hvorefter der sås græsser med blomsterfrø. 
 
i november påbegyndes fældning og beskæring af træer i randbeplantningen 

 Fiskene, 

 Skorpionen, 

 Krebsen og 

 Vandmanden 
 

Carportene: 
Tømrer og malerarbejdet er god i gang efter en lidt turbulens tidsplan fra KASA. 
Fiskene - er færdig. 
Krebsen - er færdig. 
Vandmanden - tømrer er færdig og maler gået i gang torsdag den 13/10. 
Vægten - tømrer er godt i gang og det forvendes maler går i gang starten af uge 38. 
Skorpionen - tømrer og maler går i gang snares efter Vægten. 
 
Arbejdet  vil blive udført alle dage mellem kl. 7:00 - 15:00. Malerne har i det tids rum behov for at få flyttet bilerne 
m.m. ud af carportene. 
 
Derudover skal alt der er monteret på og rundt om stolperne være fjernet. 
 

YouSee: 
YouSee vil i den kommen tid arbejde i området i forbindelse med opgradering af fordeler bokse.  

 I uge 38 vil der være et par mand i området, for at se hvilken skabe der evt. skal udskiftes, rettes 
m.m. Dernæst vil der også blive fortaget gravearbejde til nye strømpunkter.  

 Fra uge 43 vil selve ombygningen af fordeler bokse blive fortaget og vil vare 3 til 4 uger. I denne 
periode kan der være signalafbrydelser i dagtimerne. Det er meget forskelligt hvor meget den en-
kelte kunde bliver ramt af dette. Dem der bor tættest på signalets udgangspunkt, vil opleve fær-
rest afbrydelser, hvor man vil opleve flere afbrydelser jo længere ude i kæden man bor. 

 
Vi håber at ovenstående har givet jer et lille overblik over, hvad og hvornår der arbejdes i området. Hvis og når der 
sker ændringer i tidsplanerne og opgaverne, vil det blive lage på vore hjemmeside www.skorpionen73.dk, så det vil 
være en god idé at følge løbende med i den kommende periode. 
  
Evt. spørgsmål, bemærkninger m.m. sendes til bestyrelsen@skorpionen73.dk. Det skal bemærkes, at bestyrelsen 
IKKE læser og besvarer opslag på Facebook. 
 

Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Langekær 
Bestyrelsen 
 


