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Byggepladserne 

Vi er løbende i dialog med Frederikssund 

Kommune vedr. byggepladserne ved nr. 44 

og ved Snogedam. 

Det er Kommunen, der som myndighed har 

tilsynspligten. 

De har været ude og inspicere begge 

byggepladser og kunne desværre 

konstatere, at sikkerheden og 

afmærkningen stadig ikke er helt i orden. 

- Vi følger løbende op på sagen og 

informere når der kommer nyt fra 

Kommunen. 

 

Vedligehold af egen matrikel 

Der vil på den kommende arbejdsdag blive 

sprøjtet mod ukrudt på vores fortove og 

kantstene.  

Men vi kan desværre se, at det ikke er alle 

der vedligeholder ud for egen matrikel. 

Derfor er der flere steder hvor græs og 

ukrudt er ved at tage over i fortove og 

kantstene. 

Hvis belægningerne bliver ødelagt/skæve 

pga. græs og ukrudt, så er det 

grundejerforeningen selv, der skal betale 

for udbedringen. 

Dette gælder også vores kloaker, der tager 

imod store mængder sand og grus. 

Derfor opfordrer vi til, at man lige tjekker 

om der trænger til at blive ”fejet foran egen 

matrikel”  

 

 

Skråstien ved nr. 15 

I vinters kunne vi se på sporene i sneen, at 

skråstien blev brugt af 4 hjulet køretøjer. 

Vi vil gerne undgå at vores stier bliver 

ødelagt af tung trafik, derfor vil der snarest 

blive placeret en kampesten i den ene 

ende, for at dæmme op for problemet. 

Der vil ligeledes blive lagt et par sten, der 

hvor den private grusvej (Duemosevej) 

køre forbi området ved nr. 15. 

Denne vold/kant bliver også brugt som 

smut vej af biler, til at køre ned af. 

 

Havedag / arbejdsdag 

Som annonceret på vores hjemmeside, så 

er det søndag d. 8. september fra kl. 10 - 

12, at vi mødes til en fælles havedag. 

Denne gang er der mere end rigeligt at 

tage fat på. 

Derfor håber vi på stor tilslutning fra 

beboerne, det være sig både ejere og 

lejere. 

Der vil som altid være lidt at slukke tørsten 

med. 

Har du mulighed for at bruge et par timer i 

godt selskab, så dukker du bare op ved 

Svanholm legepladsen kl. 10.  

Du kan læse mere om dagens program her. 

 

 

- Venlig hilsen, bestyrelsen 

http://gf-duemosen.dk/index.php/1475891

