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Grundet Corona19 kunne vi desværre ikke holde generalforsamling efter fastlagte love og måtte 

derfor gribe til denne nødløsning. 

Vestervang Skole har lovet, at vi selvfølgelig kan genoptage samarbejdet, når forholdene bliver 

normaliseret.  

 

● Vintervedligehold:  
 

Vi har igen i år haft en fastprisaftale på vintervedligehold, således vi kan styre vores udgifter.  

Grundet udviklingen på klima området vil bestyrelsen vurdere en anden model, som skal gøre det 

væsentligt billigere at vinterbekæmpe. Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten. 

 

● Vedligehold af grønne områder: 
Vi har fastholdt vor leverandør, og må sige at vi er meget tilfredse med aftalen. Vort samarbejde 

med ham er gnidningsløst, og vi føler vi får meget for pengene. 

Vi har fået henvendelser fra beoerne ved volden vedr. beplantningerne. Disse var blevet for 

kraftige, hvorfor de nu er blevet klippet ned. 

Grundet Corona 19 kunne vi sidst i marts – først i april måned i år ikke aflevere haveaffald på 

genbrugspladsen. Vi opstillede 2 store containere på parkeringspladserne, som blev flittigt benyttet.  

 

 Legepladsen 

Legepladsen har desværre været udsat for hærværk, som har kostet foreningen en del penge. Derfor 

vil vi opfordre alle beboer til at være opmærksom på uheldige personager i området. 

  

● Veje: 
Vi  har netop nu iværksat  reparationer i hele området.  Specialisterne tror, at belægningen holde 

mange år endnu. Vi har kontakt med kommunen vedr. Ud/indkørslerne til Lupinmarken, - de vil 

desværre ikke ofre en værende løsning for at undgå de store huller ude i siderne ved ud/indkørslen 

fra  Agerlandsvej.   

 

 Støj gener m.m. 
Vi har i længere tid været i dialog med Viborg Kommune vedr. støj gener fra Agerlandsvej samt 

omfartsvejen.  

Ligeledes har kommunen kontaktet os vedr. udnyttelse af et stort område på højre side, når man 

passere igennem viadukten ud til genbrugspladsen. 

Der har været afholdt beboermøde ( med maksimal tilslutning ) vedr. dette i samlings hallen på 

Viborg Kommune. Ved mødet tilkendegav forsamlingen deres mening vedr. støjgener samt 

høringen vedr. udnyttelse af arealet ud mod genbrugspladsen. 

Henrik Eriksen og Henrik Andersen har været bestyrelsens hovedaktører og kontaktpersoner  på 

ovennævnte områder.  

Eriksen orientere ved generalforsamlingen om afholdte møder med kommunen  og om et 

kommende møde i september måned. 

Der kan læses om emnet på Lupinmarkens hjemmeside! 

 

Godkendt af generalforsamlingen 24. august 2020 



 

 


