
Grundejerforeningen Buerne  
Albertslund 13. marts 2018.  

 
Beretning til Grundejerforeningen Buernes ordinære møde den 11. april 2018. 

 
Grundejerforeningen Buernes formål er, at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af 
fællesarealer og fællesanlæg indenfor foreningens område.  
Grundejerforeningen Buerne har  også i 2017 sikret pasning af fælles grønne områder, veje, 
parkeringspladser samt visse stier.  
 
Legepladsen er blevet malet og sikkerhedsgodkendt igen, dog mangler bordbænke sættet at få 
olie, da vejret i sommer ikke gjorde det muligt. Vi håber, det bliver muligt at løse i løbet af 
foråret 2018.  
 
Miljøbuen har i det forgangne år fået navn.  Vi har i Grundejerforeningens bestyrelse bl.a. 
drøftet udfordringer med den megen plastic og manglende kapacitet, som nu er blevet løst. 
 
Grundejerforeningens vedligeholdelsesplan for træer og buske forløber som planlagt . 
Aftalen med Top Tree løber 4 år endnu, og plejeplanen justeres løbende. 
 
Grundejerforeningen havde en serviceaftale for pasning af de grønne områder, som Bo-Vest  
varetog . Aftalen udløb 30.4.2018 
Vi har derfor haft udbud på pasning af de grønne områder. Vi inviterede 3 firmaer, der  deltog 
i udbuddet og en enig Grundejerforenings bestyrelse besluttede at fortsætte samarbejdet med 
Bo-Vest for en treårig periode. Vi har i 2017 haft ”græsambassadør”, som holder øje med, hvor 
langt græsset når blive mellem klipningerne. 
 
Det fremgår af langtidsbudgettet, at Grundejerforeningen Buerne har en sund økonomi, idet 
budgettet over en 10 – årig periode har et sammenligneligt beløb på ”vedligehold og 
nyanskaffelses  fonden”. Der var i 2017 et mer forbrug på  22.760 kr., som blev brugt til 
indkøb af 2 hjertestartere, der er placeret i Milebuen og Ulfbuen. 
Vi brugte 31.769 kr. på maling og sikkerhedsgodkendelse af legepladsen. En ny 
sikkerhedsgodkendelse var nødvendig, da legepladsen blev renoveret. 
 
De mål, som Grundejerforeningens bestyrelse satte for 2017, er nået. Vores mål var  
færdiggørelse af renovation og maling af legeplads, udbud og indgåelse af ny serviceaftale for 
pasning af de grønne områder, opsætning af 2 hjertestartere samt den fortsatte kontakt og 
dialog mellem Buerne. På Grundejerforeningens møder har et af temaerne været udskiftning 
af døre, vinder og fliser, hvor vi har delt viden og givet hinanden inspiration. Et andet tema har 
været parkeringspladser og mangel på samme. 
 
Der har til Grundejerforeningens møde været deltagelse af såvel medlemmer som suppleanter 
i det omfang, det har været muligt og nødvendigt. Vi har i det forgangne år planlagt møderne 
efter behov. Alle buerne har været repræsenteret. 
Tak for godt samarbejde i det forgangne år. 
 
På Grundejerforeningen Buernes vegne, 
Malene Læsø Madsen 
Milebuen 16, Formand 


