Ejerforeningen Kornmarken
Perikumvej 25 – 9000 Aalborg
www.kornmarken.dk

Bestyrelsesmødet den 7. Oktober 2019
Alle var tilstede

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parkering
Lukning for vandet i haverne
Hundeskilte
Gelænder ved trappenedgang
Støjmuren
Næste bestyrelsesmøde d.11.11 2019

1)
Nu nærmer vi os jo de kolde vintermåneder og for at gårdmændene kan salte og rydde for sne,
skal folk passe på med at parkere for tæt på fliserne. Det drejer sig om de parkeringspladser som
vender ud mod vores græsplæne med springvandet.
Gårdmændene kan ganske enkelt ikke komme forbi med deres maskiner og udføre deres arbejde.
2)
Der bliver lukket for vandet til haverne mandag d.14 oktober da frosten så små begynder at sætte
ind.
3)
Der er bestilt nye hundeskilte og i en bedre kvalitet, som vil blive sat op ved legepladsen.
4)
Der er bestilt nyt gelænder til trappenedgangen over ved rækkehusene men de kære håndværkere
har travlt så vi ved ikke hvornår det bliver sat op men der vil blive holdt øje med det og rykket for
håndværkerne.
5)
Ang. støjmuren så skrev jeg forkert ved den sidste udmeldelse pga. jeg misforstod vores formand
men det er IKKE kommunen som har lavet en støjmåling herude.
Det er Miljøstyrelsen, som løbende laver de forskellige målinger over støjniveauet og man kan gå
ind på miljøstyrelsens hjemmeside over "støjkortlægning" og se de målinger, som er blevet lavet
de forskellige steder.
Derudover så er det kun, hvis beboerne ud mod skelagervej, føler sig generet af støjen at der kan
tages kontakt til miljøstyrelsen, som så vil lave en dybere undersøgelse men kommunen sætter
ikke bare en støjmur op, pga. de målinger som løbende bliver lavet, der skal laves en direkte klage
over støjniveauet så.
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Så der kommer ikke en støjmur op medmindre at folk klager osv. så beklager det der blev skrevet
sidst.
Billedet som er sendt med, viser en måling over støjniveauet ude ved os men ellers så kan man
selv gå ind og tjekke det ud.

6)
Næste bestyrelsesmøde er d.11.11.2019

Referent Charlotte Thomsen

