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Sommerfest med succes 

Denne sommer har budt på en nyskabelse: en fælles fest for hele Tangbjerg. Det var super 

hyggeligt, også selvom der kom nogle gevaldige byger. Men festudvalget havde ved hårdt 

arbejde sørget for et stort telt og et par grills med låg, så hverken maden eller deltagerne 

blev våde. Festen blev en stor succes med god opbakning, og vi siger rigtig mange tak til 

festudvalget for den kæmpe indsats, som de lagde i festen. Vi håber på en lige så god fest 

til næste år. 

 

 

Nye grillpladser på fællesarealet 

Den 16. september kl. 13.30 er alle inviteret til indvielse af vores nye bålsteder på 

fællesarealet, hvor bestyrelsen vil sørge for pølser og skumfiduser til grillen. 

 

Vi har på flere generalforsamlinger diskuteret, hvordan vi kan gøre fællesarealet mere 

attraktivt for alle aldersgrupper i grundejerforeningen. Legepladsen er målrettet de mindre 

børn og deres forældre, men andre voksne og større børn finder arealet kedeligt og bruger 

det ikke. 

 

Derfor har vi lavet dette forsøg på at åbne op og gøre området mere attraktivt for andre 

aldersgrupper. Vi er klar over, at nogle småbørn ikke er gamle nok til at alene ved vandet, 

men vi håber at deres forældre også vil få lyst til at opholde sig på arealet – og måske 

svinge sig i klatrestativet sammen med ungerne ☺.  



 

 

 

Der er også sat et nyt og mere holdbart net i basketball-kurven, ligesom vi vil prøve at male 

en lille basketball-bane på asfalten under kurven. De store sten fra det gamle bålsted er 

lagt ud til en mini-balancebane. Og vi arbejder på at få en ny rutchebane til de små, fordi 

den gamle er gået i stykker. Så bestyrelsen opfordrer alle til at tage en brændeknude og en 

pose pølser under armen og gå hen på fællesarealet i løbet af efteråret.  

 

Der ligger også en gammel kano, som vil blive bortskaffet, hvis den ikke er flyttet senest 1. 

oktober.  

 

 

Der har været en del opslag på facebookgruppen om åbning ned til åen. Som tidligere 

meldt ud på generalforsamlingen, indgår bestyrelsen ikke i diskussioner på facebook, da 

dette medie egner sig dårligt til konstruktiv diskussion, ligesom ikke alle beboere i 

grundejerforeningen er medlem af gruppen. Men man er altid velkommen til at møde op 

hos bestyrelsens medlemmer til en snak. 

 

Hvis der er andre ting, som man kunne tænke sig/gode ideer til vores fællesarealet, er man 

meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen eller stille det som et foreslag ved 

næste generalforsamling.  

 

Halloween 

Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00 ?? mødes vi som sædvanligt til Halloween på den lille vej 

ved Tangbjergvej 2. Alle børn er velkomne. Små børn skal tage en forælder med. Vi sender 

en reminder ud, når vi nærmer os dagen. 

 


