
Nyhedsbrev efterår 2017 
 

Halloween 
Tirsdag d.31 oktober er det Halloween. Vi mødes ved indgangen til Tangbjerg på ”den gamle vej” kl.18.30. 

Alle børn må meget gerne møde udklædte. Børnene bliver delt op i hold og så går børnene rundt til de huse 

hvor børnene bor og håber der er nogen hjemme der vil dele lidt godter ud til flot udklædte børn. 

For at det kan lykkes at gå rundt i flere hold, er det nødvendigt at der er nogle forældre som går med rundt 

og kan styre tropperne. Så bestyrelsen forventer at der er nogle forældre der møder op og deltager i turen 

rundt.  

Der kommer særskilt invitation ud på mail og i info-skabene senere. 

 

Internet 
Der har igen været snak om, om det er muligt at få en form for fælles internet i Tangbjerg. Bestyrelsen har 

fået en henvendelse vedrørende internet til Tangbjerg. Det kræver at der bliver opstillet 1 mast i hver ende 

af Tangbjerg og at bestyrelsen vil være med til at ansøge kommunen om byggetilladelse.  

Bestyrelsen tager kontakt til kommunen for om det kan lade sig gøre, og derudover bliver der lavet en 

afstemning på Facebook om der er stemning for det.   

 

Græsslåning 
I foråret blev der afholdt 2 generalforsamlinger, hvor vi stemte om reglerne for græsslåning skulle ændres. 

Der var ikke flertal for, at reglerne blev ændret. Der har desværre været en del der slår græs om søndagen 

efter k. 12.  

Græsslåningssæsonen er ved at være slut, men når sæsonen starter igen til foråret, skal vi alle blive bedre 

til at holde reglerne.  

Juletur 
Vi gentager succesen fra sidste år, og skal på juletur rundt i Tangbjerg. Vi laver dog lidt om på konceptet, så 

man i år skal tilmelde sit hus til konkurrencen om at blive Tangbjergs flottest udsmykkede hus.  

Der kommer flere oplysninger ud senere, men det bliver helt sikkert i december.  


