Opstilling af shelters og bålplads
Kort beskrivelse af forslaget
Opstilling af 1 shelters i område 3, nede ved søen. Placering med fronten mod marken, så der er udsigt over
søen og marken. Derudover etablering af bål sted. Shelter vil give mulighed for at overnatte i vores skønne
naturomgivelser.

Berørte af forslaget
Der vil være risiko for støj for dem der bor i område 3. Forslaget kan dermed kun vedtages hvis område 3
ikke modsiger sig, samt at det bliver kommunalt godkendt.

Hvem drager fordel af forslaget
Alle beboer i grundejerforeningen ’Slettebjerget 96 – 191’ samt deres venner og familier, som evt. kunne
have brug for en overnatning i forbindelse med et besøg.

Pris på gennemførelse
Pris på shelter 10.000 kr. inkl. Levering og træbeskyttelse
Tiset shelter usamlet 210 x 360 cm - shelter byg selv (davidsenshop.dk)
Bålrist koster 985 kr.
Bålrist til haven og picnic Ø58 cm inkl taske - FRI FRAGT — Haveteknik.dk
Derudover sten og grus

Løbende vedligeholdelse
Selvom shelters opføres i område 3, er det ikke område 3 der skal stå for vedligeholdes. Vedligeholdelsen
bliver en del af den fælles opgave til vores arbejdsdag. Opgaverne vil indebære løbende slibning, tjek af
samlinger og skruer samt træbeskyttelse ca. hver 8. år.

Uddybende beskrivelse af forslag
Dette er et oplæg til regler, dog er det bestyrelsen der fastsætter dette endeligt.
-

-

Vi kunne i varmecentralen have en liste hvor man kan forud booke shelter, præcis som vi kender
det ved booking af trailer. Hvis ingen har skrevet sig på, er det til fri afbenyttelse og først-til-mølleprincippet.
Der skal laves et skilt nede ved shelter hvor vi skriver at institutioner, skoler og spejder mm. ikke
må anvende dette.
Derudover er musik ikke tilladt
Henstilling til at der ikke må være larm dernede efter kl. 21.
Shelters skal primært være til beboerne, dog vil man også kunne tilbyde sine gæster en overnatning
dernede.
Andet

Hvem er ansvarlig for gennemførelse hvis vedtagelse
Shelters og bålplads vil blive opsat på den kommende fællesarbejdsdag i maj? Eller
Undertegnet arrangerer en dag for opstilling, hvor 4-5 personer melder sig til at deltage.
Undertegnet vil gerne bestille shelters samt materiale til etablering af bålplads.

Med venlig hilsen
Forslagsstiller
Nadia Thielke Alber
Slettebjerget 98 (område 6)

