
Nyhedsbrevet Mosebryg september-oktober 2010 
 

Vi håber, at alle har haft en god sommer og har nydt vejret.  

 

Siden sidst har vi haft en del aktiviteter i bebyggelsen, hvor festudvalget har været 

primus motorer i 2 store arrangementer, nemlig Sankt Hans aften og årets festival. 

 

Det er dejligt, at der stadig er fælles fester. En stor tak til festudvalget. 

 

Vi henviser til Favrholmvængets hjemmeside for billeder og referater. 

 

I midten af august blev der holdt arbejdsdag. Det skriver vi lidt om her i 

nyhedsbrevet. 

 

I den forløbne sommer er der blevet omlagt to stier, så det går fremad.  Der er i øvrigt 

kommet mange positive tilkendegivelser om arealudvalgets priser for de to flotteste 

forhaver, så det vil man gentage – nomineringer modtages gerne. 

 

Med dette nummer indfører vi et nyt punkt, nemlig: ”De løftede pegefingre”.  

 

Redaktørerne er lidt trætte af at gentage de samme problemstillinger; men det viser 

sig at være nødvendigt, fordi det handler om god ro og orden i vores område og det 

hensyn, det kræver at bo så tæt, som vi gør. 

 

”De løftede pegefingre” 
 

 Husk, at det er ved at være mørketid, og det er derfor nødvendigt, at der er lys 

to steder på jeres hus. Hver grundejer har pligt til at sørge for, at der er lys på 

selve husmuren.  

 

 Undlad at parkere uden for de afmærkede båse – det ser rodet ud og kan skabe 

gener for andre bilister. Husk, at de beboere, der har carporte, skal benytte dem 

i stedet for at optage en plads på P-pladsen. Nogle steder er der mangel på 

pladser. 

 

 Det ville være dejligt, at alle sørgede for at rydde op efter sig på 

fællesarealerne og på gangarealerne langs husene.  

 

 

 



Reklame! 
 

Vi vil gøre opmærksom på vores fantastiske hjemmeside, som indeholder mange 

gode emner, bl.a.: 

 

 Diskussionsforum: Mulighed for dialog mellem beboerne. 

 Opslagstavlen: Mulighed for bytte/salg/give væk marked. 

 Udvalgssiderne: Bliv klogere på, hvad der sker i området via referater,  

billeder mm. 

 

Derudover er der bestyrelsesreferater og flere andre relevante oplysninger på 

hjemmesiden www.favrholmvaenget.dk. 

 

Hærværk 

Vi har erfaret, at der gennem de seneste måneder har været hærværk og chikane af en 

af vores grundejere.  

Det har drejet sig om oprivning af planter, spyt op ad dørene, affald smidt ind i 

haven, m.m. 

Da vi i bestyrelsen ikke ved, om det er noget, andre husejere har været udsat for, vil 

vi bede jer fortælle, hvis I er udsat for episoder af samme karakter. 

Vi vil beholde Favrholmvænget som et trygt og rart sted at bo – og også komme som 

gæst – og accepterer derfor under ingen omstændigheder hærværk, provokationer og 

chikane af vores beboere. 

Vi skal passe godt på hinanden og sørge for at omgås med respekt og anerkendelse. 

 

Arbejdsdag 

Favrholmvængets årlige arbejdsdag skulle som bekendt afholdes søndag den 15. 

august. Mange havde bange anelser, da regnen stod ned i tove om lørdagen, men 

søndag oprandt i tørvejr ! 

 

Vi mødtes ved skuret kl. 10 - følgende husstande var repræsenteret: 

69, 90, 21, 100, 15, 39, 63, 85, 83, 92, 114 og 37.  

http://www.favrholmvaenget.dk/


Bortset fra de folk, der sidder i forskellige udvalg, var 3 husstande mødt op for at 

gøre en indsats for at holde udgifterne til vedligeholdelse nede!! 

Udover til de fremmødte skal der lyde en stor tak til nr. 84, der sponserede vores 

maling og til nr. 94, der gav os en god rabat på vores frokost-pizzaer. 

Desværre var legeredskaberne gennemblødte, så der blev ikke malet på denne 

arbejdsdag, men aftalt, at vi måtte forsøge at finde en dag i løbet af efteråret, hvor 

penslerne kunne blive svunget. 

Til gengæld blev der ordnet andre ting. Bedene og kanterne fik en make-over, 

nøddehegnet blev trimmet, granen på hjørnet af brandvejen blev fældet, beton-bedene 

ryddet til nyplantning, legepladsen og sandbanen luget og smukkeseret og fliser og 

affald kørt på omlasteren. Forinden havde Jørn i nr. 83 taget en omgang med 

bjørnekloen. 

Alle fremmødte var flittige og dedikerede i ønsket om at gøre et stykke arbejde for 

fællesskabet. 

Det var en hyggelig og konstruktiv dag, men selvfølgelig talte vi lidt om den ringe 

interesse for arrangementet, det lille fremmøde viste. 

Der kom forslag om, at vi kunne indføre rabat på kontingentet for dem, som deltager 

på vores arbejdsdage. Gaver til de fremmødte og andre mere eller mindre 

underholdende forslag kom også på tale. 

En arbejdsdag sparer vores forening for mange tusinde kroner, så det ville være 

gavnligt for alle, hvis vi havde et bedre fremmøde og derved kunne klare flere 

arbejdsopgaver. Tænk på det – og tænk gerne på forslag til, hvordan vi motiverer 

hinanden til det fælles arbejde, så kan vi evt. tage det op på den kommende 

generalforsamling. 

Arbejdsdage 2011 

Søndag d. 8. maj og søndag d. 11. september. 

 

Indlæg til Nyhedsbrevet Mosebryg er altid velkomment!! 

Venlig hilsen Bestyrelsen 



Dorrit Plantener: dorrit@plantener.dk 

Hanne Meldal: hanne@meldal.dk 
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