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Her er lidt nyt om bestyrelsens arbejde 

 

Fastelavn er søndag d. 23. februar 

Vi slår katten af tønden kl. 14 på 

fællesarealet. Vi håber på rigtig mange 

udklædte børn (og voksne). 

Der er selvfølgelig præmier og 

fastelavnsboller – ligesom vi plejer  

 

Parkér så din genbo kan komme ud af deres indkørsel 

Sidevejene her i foreningen er ikke så brede, så hvis du parkerer på 

vejen skal du sikre: 

- at din genbo kan komme ud af sin indkørsel 

- at andre biler kan komme forbi på vejen 

- at barnevogne kan komme forbi på fortovet 

Så du bør vise hensyn, når du parkerer i vejsiden. Men så kan du til 

gengæld undgå parkeringsskader på din bil. Se reglerne her 

 

Generalforsamling torsdag d. 2. april 

Vi holder generalforsamling d. 2. april kl. 19 i kælderen på Ølstykke 

bibliotek. 

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, så vil vi det være fint, at 

du sender dem til bestyrelsen senest 23. februar, så kan vi få dem med 

ud i indkaldelsen. Hvis forslaget koster penge, så vedlæg gerne et 

budget. Send dit forslag til formand@tangbjerggrundejerforening.dk 

Der bliver selvfølgelig også mulighed for at stille forslag, når indkaldelsen 

er delt ud. 

https://www.egedalkommune.dk/media/4000/parkeringsbekendtgoerelse.pdf
mailto:formand@tangbjerggrundejerforening.dk


 

Husk at klippe din hæk – selvom det er vinter 

På denne årstid, hvor der ikke er blade på hækken, kan man nemt se, 

om hækken er klippet rigtigt. 

Husk at hækken skal være klippet helt ind til dit skel, så hele fortovets 

bredde kan bruges. Det er nemmere at gøre nu, end når hækken er fuld 

af blade. 

Vi vil gerne have en pæn og indbydende grundejerforening, så klip din 

hæk, hvis det er nødvendigt Se reglerne her 

 

Nyt klatrestativ på legepladsen 

Vi mangler stadig at få støbt rutchebanen fast, så man kan desværre 

ikke lege på den endnu. Vi håber på, at det snart bliver bedre vejr, så vi 

kan komme ud og støbe den fast. 

 

Hjertestarter i Tangbjerg 

Vi har købt en hjertestarter til grundejerforeningen. Nu skal den bare 

sættes op midt i Tangbjerg. Det arbejder vi på at få gjort. 

 

Mange hilsner fra 

Bestyrelsen 

 

https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/ejerbolig/grundejers-pligter/beskaering-af-beplantning/

