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2021 var et år stadig præget af covid-19 som betød at vi atter måtte aflyse den traditionsrige 

Sankt Hans fest. Som udviklingen har været nærer vi et stille håb om at kunne gennemføre 

den i 2022, men det kan kun tiden vise. 

Virussen har også betydet at vi har måtte ændre den måde vi er sammen på bla. til møder, 

dette har vi fået til at fungere og heldigvis har ingen af vores 3 grønne mænd været ramt. 
 

Ombygningen omkring city 2 og etableringen af det nye rådhus og boliger tager hurtigt form, 

desværre kan vi nok forudse fortsatte trafikale gener for Torstorp. 

Formandskabet og bestyrelsen er opmærksomme på dette og håber at kommunen vil lytte. 

Der blev anlagt en bussluse i Nørreby, denne er dog ikke i den bedste stand, kommunen 

fortæller at de barsler med en anden model og fungerer den efter hensigten vil 

formandskabet og bestyrelsen presse på for at få genetableret de resterende 3 bussluser. 

 

I 2021 blev p-kontrol implementeret på vores vejnet. Dette bunder i at der på visse veje i 

området blev parkeret på en sådan måde, at det var til gene for skraldebiler m.m. og ikke 

mindst ved saltning og rydning af sne.  

Efter indførslen af kontrollen er der sket et fald i biler som holder til gene. 

En opfordring herfra må være at benytte de p-pladser som er etableret i området. 

 

Som i de foregående år udføres der også i år div. Asfaltarbejder, dette for at vedligeholde 

vejnettet i Torstorp så alle kan færdes sikkert. 

Når arbejdet er udført sker der en gennemgang med vores rådgiver (Cowi) for at sikre 

kvaliteten af det udførte arbejde. 

 

I det forgangene år er der kommet en øget interesse for biodiversitet, dette er også noget vi 

har drøftet i bestyrelsen. Derfor har vi besluttet at der udlægges flere områder hvor græsset 

får lov til at blive længere, forhåbentlig til glæde for dyrelivet i området. 

Fremover vil der blive plantet flere buske i området for at få lidt farve så det ikke kun er grønt. 

 

Grundlæggende er Grundejerforeningen Torstorp velkonsolideret og det arbejder vi på at den 

fortsat skal være. 

 

 

Jan Schönemann-Paul 
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