
 

 

 

 

Så er det blevet sommer og tid til det 2. nyhedsbrev i år. 

Der er sket en masse i løbet af foråret og den tidlige sommer. Den nye bestyrelse er kommet godt 
fra start og har en masse projekter i støbeskeen. 

Bestyrelsen: 
Desværre har Ronnie Graadal valgt at forlade bestyrelsen, da bestyrelsesarbejdet ikke kan forenes 
med hans arbejde. Vi siger tak til Ronnie. Britta Ottosen som er suppleant, er trådt ind i 
bestyrelsen i stedet. Velkommen til Britta. 

OBS: bestyrelsens telefon (tlf.23329669) er oftest tændt i aftentimerne. Det kan hænde den ikke 
tændes hver dag. Du er velkommen til at lægge en besked, men hvis det haster – så skriv en mail. 
Alle mailadresser kan findes under fanen ”Kontakt” på hjemmesiden.  

Velkommen til Tangbjerg: 
Bestyrelsen har fået sammensat en velkomstpakke til nye beboere i Tangbjerg. Det er dog ikke 
altid vi får besked når nye flytter ind. Hvis du har fået ny nabo så gør os gerne opmærksom på det. 
Det kan gøres inde på hjemmesiden hvor der er et skema man hurtigt kan udfylde, ellers ring eller 
send en mail. Så sørger vi for en velkomstpakke og en lille blomst til de nye. 

Fællesarealet: 
Fællesarealet er nu renoveret og bålpladsen er blevet væsentligt mindre. Det var et ønske på 
generalforsamlingen at bålpladsen skulle reduceres. Nu er det gjort og det er blevet rigtig pænt. 
Der er desuden blevet ordnet omkring børnebålet, så det er nemmere at anvende. 

Det har desværre kostet os godt 10.000 kr. at rydde bålpladsen, da der er nogen der har fyldt 
bålpladsen op med grene, hvilket IKKE længere er tilladt. Det er rigtig ærgerligt, da det er mange 
penge at bruge på det. Så husk det nu: Det er ikke tilladt at lægge haveaffald på bålet! På 
www.tangbjerggrundejerforening.dk kan de gældende regler omkring bålafbrænding ses. 

Råger: 
Nogle beboere har i år været meget generet af råger i og omkring deres have. Bestyrelsen har 
taget kontakt til en vildtkonsulent som vil hjælpe med at få problemet bedre under kontrol. Der er 
en kort periode hvor bestanden kan reguleres og det har gjort det svært at nå at få afhjulpet 
problemet i år. Men der er allerede lagt planer for afhjælpning af generne til næste år. 

http://www.tangbjerggrundejerforening.dk/


www.tangbjergrundejerforening.dk 
Bestyrelsen har opprioriteret arbejdet med hjemmesiden og den nye webmaster er i gang med en 
større opdatering af hjemmesiden som løbende vil blive opdateret. Der er kommet flere nye 
punkter på. Bl.a. er der som et forsøg oprettet en side, hvor lokale erhvervsdrivende kan blive 
oprettet med kontaktoplysninger. Der er ikke tale om en reklamesøjle og firmaet kan udelukkende 
registreres med kontaktoplysninger og evt. link til egen hjemmeside. 

På siden ”Det sker” kan man bl.a. finde oplysninger om kommende arrangementer i 
grundejerforeningen. Derudover indeholder hjemmesiden diverse oplysninger om ret og pligt, 
samt en arkiv side hvor de seneste arrangementer kan ses i billeder.  Har du noget du savner på 
hjemmesiden, så skriv en mail til webmaster@tangbjerggrundejerforening.dk  - Vi vil meget gerne 
have oplysninger om lokale grupper, foreninger, møder m.v.  

Kommende arrangementer: 
Legedage på fællesarealet: søndag d.18/8 samt søndag d.1/9 kl.14.00 Vi mødes med vores børn 
og børnebørn, hygger og leger. Bålet er tændt og bestyrelsen sørger for snobrødsdej og popcorn 
der kan laves på bålet. Så bare mød op og få nogle hyggelige timer med venner og naboer. 

Loppemarked på ”den gamle vej” (v. indkørslen til Tangbjerg): søndag d.1/9 kl.10-14 (særskilt info 
kommer senere) 

Havens dag: bliver en søndag i september, dato ikke fastlagt endnu. 

 

Husk at tilmelde dig mail-listen og nyhedsbrevet. Vi har allerede haft brug 
for den en enkelt gang i år, i forbindelse med observation af en 
mistænkelig kassebil i området. Tilmeld dig hos: 
webmaster@tangbjerggrundejerforening.dk 

 

Ellers er der bare tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommer  

Hold øje med hinanden - især her i ferietiden.   

 

Hilsen bestyrelsen 
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