
Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej   Bestyrelsens beretning for 2019 
 
 
Årets største vedligeholdelsesarbejde var udbedring af stierne over mod 
Hollændervej 9 – 13. De blev udgravet og forsynet med stenmel så det skulle 
være muligt igen at færdes tørskoet på dette område. Der er også løbende 
blevet foretaget små-reparationer på affaldsstationerne i lighed med 
foregående år. Skurene er temmelig nedslidte – dette er et emne vi vender 
tilbage til lidt senere i beretningen og ikke mindst når vi når til budgettet for 
2020. Som sædvanlig har der været graffitirens og glasudskiftning efter 
hærværk på pyramiden. Af mere almindelige vedligeholdelsesarbejder kan 
nævnes opsætning af en ny pullert ved pyramiden der forhindrer generende 
parkering ved gangstien. Derudover lidt reparation og udskiftning af tagsten 
der beklæder muren ved stationen mod Dalbygade/Hollændervej.   
 
Vi oplevede også i det forgangne år at området til stadighed plages af, at der 
dumpes affald og henstilles storskrald omkring affaldsstationerne.  
Forretningsfører Knud Erikstrup har således i løbet af foråret brugt tid og 
penge på at få fremstillet og distribueret materiale omkring korrekt håndtering 
af storskrald og andre former for ikke-almindeligt husholdningsaffald (bla. 
byggeaffald). Hen over året har vi brugt over Kr. 10.000,- på bortskaffelse 
af ”uautoriseret” affald – helt præcist Kr. 10.655,32! 
 
Til gengæld har vi så ikke brugt mange kroner på vinterberedskabet som 
sammenlagt beløb sig til Kr. 1.632,81 for hele 2019! 
 
Og så nærmer vi os tidspunktet hvor området overgår til det nye 
affaldssystem. Det betyder at der skal skelnes mellem komposterbart og øvrigt 
husholdningsaffald. Systemet er ved at blive rullet ud nu her i marts 2020. 
Affaldsskurene skal derfor ombygges i betragteligt omfang. Mere herom i 
næste års beretning. 
 
Også i det forgangne år har Kjeld Larsen og Søn A/S stået for at vedligeholde 
arealerne incl. vinterberedskab inden for murene (fællesområdet excl. 
fortovene). 
 
Jeg skal igen minde om at al kommunikation så vidt det er muligt foregår via 
e-mail. I den anledning vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at huske at 
informere ejerlauget når der sker ændringer i jeres mail-adresser. 
 
Pyramiden henstår tom som hidtil. Sidste års henvendelse om at bruge 
pyramiden til aquaponisk (vandbaseret) grøntsagsdyrkning blev ikke til noget. 
Bestyrelsen arbejder pt. med at undersøge hvorvidt pyramiden kan bruges til 
parkeringsformål.  
 
Husk at vi har en fin og informativ hjemmeside der kan besøges på: 
www.Koldingpyramiden.dk 
 
Hermed afsluttes årets beretning. 
Kolding, 2. marts 2020 
 
Michael Dalager Hansen 
Formand for ejerlauget 


