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Arbejdsdag og indvielse 

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen 

måtte aflyse arbejdsdagen i sidste øjeblik. 

Vi har besluttet at rykke den en uge frem. 

Således, at det nu er d. 14. okt. fra kl. 10 - 

12, at der er arbejdsdag. Vi mødes på den 

nye legeplads i øst. Du skal huske at 

tilmelde dig arbejdsdagen senest d. 12. okt. 

så vi kan købe drikkevarer i rette mængder. 

Send en mail med antal deltagere til: 

arbejdsdag@gf-duemosen.dk  

I forlængelse af arbejdsdagen holder vi den 

længe ventet indvielse af legepladsen i øst. 

Det er på samme mail adresse du skal 

skrive, hvor mange voksne og børn i 

kommer. Så vil der være lidt lækkert til 

ganen.  

Husk at både ejere og lejere er velkomne.  

 

Færdiggørelse af skråstien 

I sidste nyhedsbrev kunne vi fortælle om 

skråstien (ved nr. 15), som aldrig var 

blevet lavet helt færdig. 

Derfor er det med glæde, at vi nu kan 

meddele, at stien endelig er helt færdig og 

nu fremtræder med samme belægning, 

som vores øvrige stier. 

 

Gadelys 

Den mørke tid er over os. Endnu mørkere 

bliver det, hvis vores gadelamper ikke 

virker. Det vil derfor være en stor hjælp, 

hvis foreningens medlemmer sender os en 

mail, når i ser defekte gadelamper i vores 

område (Snogekær / Snogedam). Send en 

mail til: bestyrelsen@gf-duemosen.dk med 

beskrivelse af lampens placering. 

Så vil vi sørge for, at den bliver fejlmeldt. 

 

Ny snerydningsaftale 

Efter at Frederikssund Kommune har 

udliciteret deres vintervedligeholdelse til 

Hede Danmark, er vores aftale med 

kommunen desværre også blevet opsagt. 

Det var en meget fordelagtig aftale vi 

havde, så vi må desværre se i øjnene, at 

der kommer væsentlige prisstigninger på 

vores snerydningsaftale. 

Vi har indhentet 3 tilbud, og som 

sammenlignings grundlag har vi taget 

udgangspunkt i 10 x snerydning og 30 x 

saltning pr. kalenderår. Priserne lå imellem 

kr. 28.000 og kr. 65.000. Vi har valgt den 

billigste løsning, som dog stadig er over 

dobbelt så dyr, som vores tidligere aftale 

med kommunen.  

 

Godkendelse af legepladser 

Vores to legepladser er nu blevet inspiceret 

af en godkendt legeplads inspektør. Der var 

nogle få forhold der skulle rettes. Lige så 

snart dette er blevet gjort, kan vi sende 

rapporterne til kommunen, for endelig 

godkendelse. 

Denne godkendelse er lovpligtig, da 

legepladserne er offentlige tilgængelige. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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