
 

 

Facebook 
Så er Tangbjerg kommet på Facebook. Det er en lukket gruppe, kun for beboere i Tangbjerg. 

Gruppen hedder ”Tangbjerg Grundejerforening”. Vi ses på Facebook  

Køb og salg 
Der er nu mulighed for på hjemmesiden at få lagt salgs annoncer op. På hjemmesiden står 

hvordan man gør. Annoncen bliver slettet efter ca. 1 måned.  

Fortove  
Carsten Iversen arbejder tæt sammen med kommunen for at få styr på flere ting i området 

herude. Det omhandler både at få udbedret fortovene de steder hvor fliserne er ødelagte, 

problemer med en manglende metalbom ved Harmonivej, som er skåret af så man kan komme til 

skade på den. Der bliver også arbejdet på en bedre løsning til fastgørelse af stilen til fællesarealet, 

da vi har store problemer med at den forsvinder.  

Ophængning på lygtepæle 
Det er ikke tilladt at hænge sedler op på lygtepælene. Ved efterlysninger af bortløbne kæledyr 

eller tabte ting, kan man henvende sig til webmaster og få en efterlysning på hjemmesiden. Ellers 

er man også velkommen til at lægge et opslag ud på Facebook. 

Problemer med katte 
I starten af Tangbjerg har vi problemer med en sort og hvid kat (formodentlig hankat). Den er 

meget aggressiv og har angebet både kaniner og katte med store dyrlægeregninger til følge. Vi 

antager det er en vildkat og vil forsøge at få den indfanget, så derfor - har du en kat som går ude, 

så sørg for den er mærket. Meget gerne også med halsbånd, så vi ved katten har en ejer. 

Inde og udeliv 
Husk at vi er gået over til sommertid og det er vigtigt at tage hensyn til hinanden. Husk at der ikke 

må støjes med motoriseret værktøj om søndagen efter kl.12. Se i øvrigt vedtægterne på 

hjemmesiden. 

  



Stormen ”Bodil” 
D.22/4 var Egedal Kommune og borgmester Villy Eliasen vært ved et møde omkring kommunens 

erfaringer og planer for fremtiden, i forbindelse med eftervirkninger af stormen Bodil. Vi havde 

valgt kun at invitere de relevante grundejere. Thomas Jakobsen, formand for vand og miljø, 

fortalte om planen for regnvandsafledning i Tangbjerg. Hos os er der ikke kloakeret til regnvand, 

derfor er den enkelte grundejer forpligtet til at sørge for det korrekte antal faskiner til afledning af 

regnvand (dette giver nogle udfordringer for beboerne på Harmonivej). Tine og Emilie arbejder 

videre med Thomas omkring dette.  

Beredskabschef Henrik Jørgensen informerede om kommunens beredskab ved denne typer 

opgaver, samt de erfaringer de havde gjort sig ved indsatsen i Tangbjerg. Man valgte at slukke for 

transformatoren på fællesarealet inden den blev oversvømmet, dette gjorde at man hurtigt kunne 

tænde den og få strøm igen, da vandet var væk. (Vi har kontaktet DONG som ikke har planer om at 

flytte transformatoren fra sin nuværende placering). 

Pga. en masse regler omkring vandafledning, er det kompliceret at løse problemet med overløb af 

åen. Den løber gennem flere kommuner og enhver ændring af åens forløb, vil have indflydelse for 

de øvrige kommuner. Egedal kommune har en plan for klimatilpasning for hele kommunen som 

der stadig arbejdes på. Den omhandler oversvømmelse og værditab. 

 

Med ønsket om en rigtig god sommer til jer alle 

Bestyrelsen 

 

 

HUSK:  

 Fælles arbejds- og legedag d.22 juni fra klokken 10  

 Sankt Hans d.23 juni fra klokken 17.00 

 

 


