
8°r0 tri,ng Nu '<an v, ve, regne med. at vinteren er forbi for 
,jann~ gang' V , har derfor ikke brug for resten af gruset til 
· otette,rpt,el,,æmpefse ·. så hvis en enkelt grundejer eller to kan 
tru~ 0 d 0 1 :11 andet. er vedkommende velkommen til at fjerne 
resteme 

K.or1 før d 1 april modtog vi så en bekræftelse på. at der er 
1f'dQået en ny veJkontrakt mellem grundejerne i "Søndre 
Hønssted' og '<ommunens vejkontor Den er ganske som vi har 
set den ved de generalforsamlinger, hvor den har været 
behandlet og da vi. som det er understreget flere gange fra 
bestyrelsen v il bestræbe os på at holde vedligeholdelsen på 
samme niveau som forud. regner vi absolut ikke med udgiftsst19-
.,.,,ger på dette område. Det er dog afhængigt af, om bestyrelsen 
og medlemmerne samarbejder om opgaven, - nemlig ved at I 
anmelder alle skader til bestyrelsens "vejmand", Jan Bøje, og 
i~ke ved direkte opkald til vejkontoret. Akutte skader. som kræver 
;nmær\-'ning elter øjeblikkelig indsats kan dog anmeldes direkte 
t,1 ~ej"ornoret 

Der Yommer stadig henvendelser angående klos-parkeringer 
v9d ,1eglerne/bumpene. og vi har bemærket at nogle af pælene 
~,;,r ' :Jr' ' ,.!f1er kontakt med køretøJer. Det kan undgås ved at 
l-1olde aft.tand ved oarkering. så der i hvert tilfælde er plads til en 
PY8 bil 

Nv P t dor 10 .nart valg 1,1 bydelsråd I Valby, og vi skal ikke fra 
t~t,,yt"'l~ n P"O'> pi\ ll'n 'lnkelt af kandidaterne. men vi vil kraftigt 
optord10 lillr vOt () mcdtommor ttl ot of91vo doros stemme ved 
1t.1tte v611g wm ,., af ,,,,,sto boty<Jrnng ror lokalomradet For 
dønwl-.11Wt1P"t~ : "1.yl<11 

Ant ,c.,, 1c..a v, 1>e'1uf f1fl nkuv pan'HOntst 0110, ofterlønner. som 
1,.,1 ,101 lyH 1,1 gøirtn8futoo»cJa til at paøso vom fællosarealer 1 

~on1rrttt1 ~,u, tt.1Qc,,I\ Ove1ens~omstmæ,o:;1g løn Henvendelse 
~"h~t$I ~,, t:tn ~1 101 mcanO&n 
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