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Container 
Bestyrelsen har indkøbt en container til opbevaring af Grundejerforeningens inventar, så som 

telte, grill udstyr, legeting m.v. Den bliver opsat på fællesarealet, tæt op mod Forsyningens 

container.   

Afmærkning på vejene 
Da vi fik lagt nyt slidlag på Tangbjergvej, skulle der jo også have været mærket op igen. Dette giver 

lidt meningsudvekslinger, blandt andet på Facebook, omkring vigepligtsregler. Carsten Iversen har 

arbejdet hårdt for at få genetableret afstribningen, men det trækker noget ud, og sagen er endnu 

ikke afsluttet. Bestyrelsen er ikke klar over om der bliver afstribet igen. Indtil videre gælder 

færdselslovens almindelige regler om vigepligt.   

Belysning ved trappen ved Violinvej. 
Da vi fik etableret ny belysning i Tangbjerg, blev visse lysmaster nedtaget og visse flyttet. Det har 

givet lidt problemer med oversigtsforholdene på trappen mellem Violinvej og Harmonivej. Carsten 

Iversen har arbejdet med dette sammen med Egedal kommune. Der er nu blevet beskåret kraftigt 

i kommunens beplantning og den lampe som er opsat kan nu fint oplyse trappen.  

Celsa 
Britta og Tine har sammen med en miljøsagsbehandler fra Egedal kommune, været til møde med Celsa, 

efter at bestyrelsen har indsendt en klage til Egedal kommune omkring støj og lys fra fabrikken. Man har 

taget klagen alvorligt, og har sat en række tiltag i værk for at imødekomme problemerne. Der mangler at 

blive rettet en lampe ind, og vi skal indtil næste møde lægge mærke til om det har afhjulpet problemerne. 

Klager over støj skal rettes til formand Tine Thomsen, med dato og klokkeslæt - ellers kan Celsa ikke spore 

sig ind på hvad det er der giver støjen.   

Kystsikring 
Der har været stille omkring kystsikringen. Der er indgået en del klager over projektet, og så vidt vides 

ligger alt stille indtil disse er blevet behandlet. Digelauget arbejder med at få deres egen hjemmeside, men 

det er ikke helt klart endnu. Alex har sendt mig et tilbud fra Dansk Røde Kors, - undervisning i psyko-social 

indsats ved oversvømmelser. Seneste frist var 11 november, men prøv at tage fat i dem ved interesse.    

 

 

 



Jul i Tangbjerg 

Nu er det snart jul. Den 11. december kl. 15.00, er der Julerundtur i Tangbjerg, igen med Janus 

trækvogn. Denne gang vil vi bedømme juleudsmykningen i Tangbjerg. Alle der går med kan 

stemme, og der skal stemmes om det flotteste hus og den bedste juleudklædning. Der vil være 

præmier til både vindere af flotteste hus og bedste udklædning. Trækvognen er fyldt med godter 

og vi tager masser af julehygge med. Ingen tilmelding. Opslag kommer senere.   

 

Snerydning 

Bestyrelsen har længe arbejdet på at få tilbud på rydning af sne i Tangbjerg. Det har ikke været en 

let opgave og mange firmaer har bare ikke svaret tilbage. Nu har vi fået tilbud på rydning af vores 

veje – og vil etablere et tilbud til afstemning til generalforsamlingen. VI har også på indhentet 

tilbud fra Egedal Gruppen og De Grønne Smølfer, på rydning af fortove. Dette vil blive for 

grundejerens egen regning. Tilbud er lige på trapperne og udsendes pr. mail, på Facebook og 

sættes i skabene. Af hensyn til logistik for firmaerne skal tilmelding om interesse gives til 

formanden.  

 

 

                             

 

 

Rigtig god vinter til jer alle 

Bestyrelsen 

 


