
Tangbjerg Grundejerforening 

 

Nyt fra formanden  
Der sker mange ting i Tangbjerg. Bestyrelsen har et travlt program og vi arbejder I mange retninger for at finde ind til 

de ting man ønsker i Tangbjerg, og vi glæder os over større og større tilslutning til arrangementerne.  Næste skridt 

er, at få mange flere til at benytte sig af vores mail-liste, så de også får vores nyhedsbrev og andre vigtige beskeder. 

Alle nyheder kommer her og i skabene. Men det skal man vide. Så fortæl dine naboer, at du får nyhedsbrevet på 

mail. Der bliver trukket lod om en flaske rødvin blandt nye tilmeldte hver måned resten af året. Tilmelding til: 

webmaster@tangbjerggrundejerforening.dk   eller på hjemmesiden. 

Vi har lidt udfordringer med at man ikke renholder sit fortov. Det er man som grundejer forpligtet til – både om 
vinteren med hensyn til is og sne, men især også sommer, da ukrudtet ødelægger belægningen. Der er allerede 
sendt breve ud til et par borgere på baggrund af klager. Se på www.tangbjerggrundejerforening.dk for yderligere 
informationer.  

     God sensommer, vi ses på Havens dag. 
      Tine Thomsen, formand.  
 

Nedgravning af højspænding 
Desværre er planen for at grave de knap så pæne højspændingsledninger ned blevet udskudt og kommer nu først til 

at ske i 2020. Projektet skal stå færdigt senest 2022. Link til hvor du kan læse mere finder du på 

www.tangbjergrundejerforening.dk  

Nabohjælp 
Vores skilte herude med nabohjælp er noget slidte at se på og derfor arbejder vi på at få dem udskiftet. Vi ønsker at 

gøre de kriminelle opmærksomme på, at vi herude holder øje med hinanden og passer på 

hinanden. Vi må alle hjælpes ad med at skabe nogle gode rammer herude og være opmærksomme 

på mistænkelig adfærd. 

Udover det, så er der i disse moderne tider lavet en App til mobilen. Den kan bruges til at oplyse 

sine naboer om at man er på ferie og man kan så aftale hvem der ser efter ens hus imens. For mere 

info om emnet og download af App, se www.nabohjælp.dk   

Arrangementer 
Af nye tiltag, vil vi afholde Havens Dag den 6.oktober. Vi håber på stor tilslutning, da vi har mange eksterne 

deltagere. Det bliver en spændende dag hvor vi kan bytte stauder, frø og planter. Vi har fået tilbudt et 

beskærekursus, og får mulighed for at se en smuk økologisk have. Vi får besøg af en ung træskulptør som viser sit 

arbejde. På ”den gamle vej” vil der være forskellige boder. Program følger snarest på mail og i skabene. 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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