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Jul og nytår 

Så nærmer julen og nytåret sig med 

hastige skridt. 

Bestyrelsen vil gerne, i dette årets sidste 

nyhedsbrev, benytte lejligheden til at ønske 

alle beboere en glædelig jul og et godt 

nytår. 

Juletid og desværre også lig med indbruds 

tid, og da det desværre ikke er sjældent at 

vi har besøg af mistænkelige personer og 

biler i vores område, opfordrer vi til at man 

er ekstra opmærksom på hvem der færdes 

på veje og stier. 

Husk evt. at fortælle din nabo hvis du ikke 

er hjemme i julen, så de har mulighed for 

at sætte deres egen eller henvise deres 

gæsters biler til din indkørsel.   

 

Husk også når den værste hovedpine har 

lagt sig d. 1. januar, at komme en tur ud på 

fortov og vej.  

Hvis vi fejer foran egen dør, så sikre vi os 

at der ikke er børn der kan gå rundt og 

samle fusere op, som de prøver at sætte ild 

i. 

 

Fejning af veje/kantstene 

Der har de sidste par arbejdsdage stået 

fejning af vejkanter og kloak riste på 

programmet. 

Det har dog vist sig at være en lidt for 

omfattende opgave at udfører med kost og 

skovl, så denne opgave er blevet lagt ud til 

en ekstern entreprenør. 

Vi vil som et forsøg få fejet kanterne langs 

vejen 2 gange om året. 

Første gang vil blive i starten af det nye år. 

  

Asfalt rep. ved nr. 15 

I sidste nyhedsbrev fortalte vi hvordan en 

entreprenør ikke havde reetableret vejen 

korrekt i området ved nr. 15, efter 

nedgravning af et nyt el-kabel. 

Efter en henvendelse til Frederikssund 

Kommune, som har tilsynspligten på 

sådanne opgaver, så blev vejen reetableret 

korrekt. 

 

Ukrudt på fortov og vej 

Som nogle sikkert har lagt mærke til, så 

var vores fortove og stier ved at drukne i 

ukrudt og græs. 

Vi har ikke selv kunne holde det nede, men 

efter at vi er begyndt at få det sprøjtet 

professionelt, så er det igen blevet rigtig 

flot at se på. 

Bestyrelsen har valgt at beholde 2 årlige 

sprøjtninger, da det har vist sig at være 

den eneste holdbare løsning  

 

De sidste 2 træer 

Pga. det lange og varme efterår, så er de 

sidste to træer først lige ankommet. 

De bliver plantet ved vores borde-

/bænkesæt tirsdag d. 16. Dec. 

 

- Bestyrelsen  


