
 

 

Status fra formanden: 
Så kom efteråret til Tangbjerg også. Det har været et år med højt aktivitetsniveau, 

men der er stadig mere på plakaten. Der er en betydeligt stigning i aktiviteten på vores 

hjemmeside, flere får tilsendt nyhedsmail, og der kommer flere og flere til vores 

sammenkomster. Det kommer os alle til gode. Det kan godt være du ikke kender din 

nabo personligt, men er I på ”nik”, så holder han øje med den bil der IKKE skulle holde 

der i din indkørsel.  

Mail listen 
Vi har fået mange tilmeldinger til vores mail liste og det vi rigtig glade for. Det betyder 

at vi nemmere, hurtigere og meget billigere kan komme i kontakte med jer der bor her 

i Tangbjerg - og I kan nemmere følge med i hvad der sker. Vi har trukket lod om en 

flaske rødvin blandt de nye tilmeldte i september og vinderen er: Tangbjergvej 9   

Tillykke og velkommen på mail-listen.  

Legeplads 
Vores eksisterende legeplads er i alvorligt forfald. Gyngestativet er så råddent at det 

skal rives ned før nogen kommer til skade. Karrusellen er direkte farlig.  

De sidste par år har været sat penge af i budgettet til legepladsen. Vi har i bestyrelsen 

arbejdet på at finde et seriøst firma der kan hjælpe os med nye legeredskaber. Vi har 

valgt et firma der hedder UNO og de vil gå i gang meget snart med at renovere 

legepladsen. Der vil komme en fugleredegynge i stedet for det eksisterende 

gyngestativ, der kommer en ny karrusel og 2 vippedyr.  

Vi arbejder desuden på en større etape i fremtiden, så hvis I har nogen ønsker til 

redskaber der skal være på fællesarealet, så giv endelig bestyrelsen besked. I den 

forbindelse har vi brug for at vide hvilken aldersgruppe ”vores” børn er – for at kunne 

planlægge bedre. Skriv til formand@tangbjerggrundejerforening.dk og skriv hvor 

mange børn I har og hvilken alder de har (op til 18 år).  

Halloween 
D.31.10 er det Halloween og det vil vi i bestyrelsen gerne markere med et hyggeligt 

arrangement for børn og barnlige sjæle   se vedlagte invitation. 

Begravelse af kæledyr 
Det er IKKE tilladt at begrave sine kæledyr på offentlige arealer. Man må kun begrave 

sit kæledyr i egen have hvis man følger reglerne på området. Der er observeret en 

katte grav i skoven og vi må på det kraftigste bede alle om at der ikke bliver begravet 

dyr på vores fællesarealer. 

Høring omkring udvidelse af Værebro Industri 
Egedal kommune ønsker at udvide industri-arealet i Værebro. Grundejerforeningen er 

ved at lægge sidste hånd på det fælles svar til kommunen i den anledning. Men hver i 

sær, har mulighed for at komme med indsigelser m.v. i denne forbindelse. Sig din 

mening i god tid – ikke bagefter. Læs mere på vores hjemmeside 

www.tangbjerggrundejerforening.dk, eller på Egedal kommunes hjemmeside 

www.egekom.dk 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Nyhedsbrev oktober 2013 
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