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Fællesarealer 
Bestyrelsen har haft møde med Smølferne som står for vores grønne arealer.  

Der er på Fællesarealet klippet og ryddet et par arealer ekstra og der bliver klippet tættere på skel.  

Det har været en dyr vinter, da vi har haft en del oprydning af grene og knækkede træer efter det 

tunge snefald. Der er opsat to nye net på vores fodboldmål og der følger et til basketball kurven. 

Det er desværre ikke den kvalitet vi havde ønsket os – men vi opgraderer når de skal udskiftes.  

Det er et vedholdende problem at ”man” træder hegnet ned ved siden af lågen ned til broen. Det 

er urimeligt bekosteligt at reparere hegnet og skal betales på ekstra regning hver gang. Hegnet er 

en sikkerhed for børn og dyr. Brug lågen.  

Arrangementer 
Årets næste arrangement bliver skt. Hans. Vi vil arbejde på at få en grill til fællesspisning, og da det 

er en torsdag, vil vi prøve at starte tidligere.  Der kommer særskilt invitation ud på mail og i info 

skabene senere. Arrangementet er lidt nedtonet i år, da det er på en hverdag, - og der er planer 

om et 50+ arrangement –  den 20 august for at fejre vores landsbys 50+ jubilæum. Ønsker du at 

deltage i at få planlagt vores 50+ fest, så kontakt Janus fra bestyrelsen jsp405@hotmail.com 

eller læg besked på tlf: 30312029.  

Kæledyr 
Lad mig som den første sige tak til vores hundeejere. Der er blevet strammet godt op omkring 

opsamling. Enkelte smuttere – men ellers rigtig flot. Til gengæld er der nu kommet lidt nyt og lidt 

gammelt. Der er igen set løse hunde lufte sig selv i Tangbjerg. Der er tidligere i nyhedsbrevet 

udsendt links til de aktuelle regler på området. Det er IKKE tilladt at lade sine hunde løbe løs. De 

må indfanges og afleveres til politiet. Det samme gør sig gældende for løse katte, både med og 

uden halsbånd. Det er IKKE tilladt at have sine katte løbende løs. Der er generelt større forståelse 

for løse katte, men reglerne er som nævnt, så I skal sikre jer forståelse hos jeres naboer. katte kan 

på lige fod indfanges og overgives til politiet. Der er mange katte i Tangbjerg og de som er generet 

af dem, er så trætte af det at de er begyndt at skrive til mig. Det siger lidt om niveauet.     

Faldsand 
Der har været stillet spørgsmålstegn ved kvaliteten af det faldsand der er lagt på legepladsen. Vi har 

certifikat på arbejdet og det er en anden type end det tidligere, derfor ser det anderledes ud.  

Støj 

Husk at tage hensyn til hinanden og gældende lovgivning her i sommertiden. – både når der er 

store begivenheder i jeres familie og når I bare nyder sommeren. Det er god skik at indhente lidt 

forståelse ved at uddele sedler som undskylder for jeres støj, men det er ikke en blankocheck. Man 

har ikke LOV til at støje fordi man har advaret om det. Bær over med hinanden, lad folk holde 

deres arrangementer, men tag hensyn til jeres naboer når I fester. Der er mange der ikke kan lide 
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at sige det direkte, så klager de til Bestyrelsen – som jo ikke kan gøre så meget. Det er faktisk en 

politisag…. Så tag hensyn på begge sider af hækken.  

 

Trailer/ Campingvogn 

Jf. Egedal kommunes parkeringsregulativ må der ikke parkeres trailere og campingvogne på vejene 

i Tangbjerg. De må kun holde der i få timer.  

Se http://www.tangbjerggrundejerforening.dk/files/parkeringsbekendtg_relse.pdf  

 

 

 

Rigtig god sommer til jer alle 

Bestyrelsen 
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