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Havedag 2014 

Selvom det nu er vinteren som står for 

døren, så har bestyrelsen alligevel tænkt 

lidt på forårets komme. 

Det er besluttet, at det fremover altid vil 

være den 1. søndag i maj, samt den 1. 

søndag i september, at vi afholder vores 

årlige havedage på. 

Der er dog ingen grund til panik, I skal nok 

blive mindet om dagen når vi kommer 

tættere på, ligesom I altid kan læse om 

havedagen og hvilke opgaver vi forventer 

at kunne nå at få udført. 

 

Byggeplads - igen 

I forlængelse af forrige nyhedsbrev, så kan 

vi oplyse, at Frederikssund Kommune 

stadig forsøger at komme i dialog med 

bygherrerne på byggepladserne ved 

Snogedam samt Snogekær 44. 

Årsagen er, at Kommunen har konstateret, 

at sikkerheden på de to nævnte pladser, 

stadig ikke lever op til lovens krav. 

Bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere i 

denne sag, så skulle der være beboere som 

har spørgsmål eller er utrygge i forhold til 

sikkerheden på de to byggepladser, 

henviser vi fremover til Frederikssund 

Kommune. 

 

Fastelavn 

Der har før i tiden været en tradition for at 

der blev afholdt en rigtig hyggelig 

fastelavns fest i vores grundejerforening. 

Bestyrelsen ser gerne at denne hyggelige 

tradition fortsætter. 

Det kræver dog, at der er nogle 

beboere/medlemmer, som vil tage tråden 

op og være tovholdere på et sådan 

arrangement.  

Bestyrelsen vil selvfølgelig være 

behjælpelig på alle tænkelige måder, både 

med det praktiske og økonomiske. 

Har du lyst til at være med til at arrangere 

den næste fastelavns fest, så send en mail 

til: bestyrelsen@gf-duemosen.dk 

 

Asfalt opgravning 

Der blev tilbage i forsommeren givet 

tilladelse til at en entreprenør kunne grave 

en rende tværs over vejen ud for nr. 15L, 

for etablering af nyt strøm kabel. 

Tilladelsen blev givet delvist af 

grundejerforeningen og dernæst af 

Kommunen, under forudsætning af at 

asfalten vil blive reetableret efter gældende 

forskrifter. 

Der mangler dog stadig at blive etableret 

det øverste slidlag. Bestyrelsen har 

kontaktet Kommunen, de oplyser at 

entreprenøren har lovet at gøre arbejdet 

færdigt inden sommeren 2014. 

Bestyrelsen er meget opmærksom på, at 

arbejdet bliver korrekt udført, da fremtidige 

udgifter til sætnings-/frost skader i 

asfalten, skal afholdes af 

grundejerforeningen. 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt 

nytår - Bestyrelsen  
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