Motivering af forslag om tryghed, trivsel og godt naboskab.
Det er dejligt at være sammen med unge mennesker, når et område er fyldt med stemning og glæde.
Blomme stien er kendt for fest og farver og derfor er det nødvendig med nogle reger, hvor der er plads til
alle.
Lad os få indført nogle regler for godt naboskab.
I de senere år er der kommet flere og flere student og ungdomsfester på Blommestien.
Covid 19 og aflyste festivaler, gør at flere ungdomsgrupper søger i store sommerhuse hvor der kan festes
igennem hele natten.

Forslag til afstemning:
Støj
Udendørs Støjende adfærd ( Musik, Højtaler, råbenleg mv.), Herunder
brug af udendørs højtaler må ikke finde sted efter midnat.
Ligeledes må indendørs støjende adfærd ikke kunne forstyrre naboer
efter Kl. 24,00.
Kontigent.
Motivering af forslag om mere ligelig kontingent betaling.
Jeg/vi vil gerne stille et modforslag vedr. kontingent betaling.
Regnskabet er uoverskuelig. Man kan ikke se hvad der er brugt på veje på Blomme stien og i det gamle
område.
Lige ledes beskrives grønne områder som en udgift i Blommestien, Hvor ligge dette område ?
Man laver et 5 år gennemsnit på udgifter, hvor år 2017 har en markant højere udgift, uden det bliver
beskrevet hvad de ekstra penge er brugt til.
Man skriver også der er 71 betalende grunde på Blommestien. Jeg kan se der er 126 grunde i dette område,
hvorfor opkræves der ikke penge fra de sidste 50 stk. grunde.
I beskriver en grænse på 1800 kvm og 20 Personer. Jeg vil mener ikke der er nogen huse på 180 Kvm. Med
plads til 20 personer. 180 Kvm kan der max være 14 personer i.
Det beskrives også der er store udgifter til stikveje på Blommestien. Det passer ikke, vi har flere gange selv
måtte reparer vejende.

Forslag til afstemning:
Små huse i det gamle område, skal betale samme kontingent som små
huse på Blommestien. Store huse med plads til 20 personer eller mere
200 kvm betaler en højere pris. Grundejer forening sætter realistisk

kontingent f. eks 600 kr. får små grunde og 1200 kr. for store grunde,
dobbelt op da det er 2 grunde som er lagt sammen.
Stikvejene skal have samme vedligeholdelse, som de store veje.
Mangler der penge til dette må der opkræves et støre beløb som
Grundejer foreningen fastsætter.
Blomme stien 44, 46 og 36
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