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Det har i sandhed været en kold vinter med masser af sne, som ikke er set i mange, mange år. Det 

har medført store udfordringer for det firma, som vi har hyret til at sørge for snerydningen. 

Bestyrelsen har været i stadig dialog med firmaet – det har været svært at opnå en entydig gensidig 

forståelse af, hvad snerydningen indebærer, men det er ved at løse sig. Vi håber, at beboerne 

foreløbig er kommet godt igennem den hårde vinter. 

 

Set fra den positive vinkel, så er sneen også til stor glæde for både børn og voksne, og kælke og ski 

er kommet frem fra gemmerne. Og vi har vores dejlige areal lige uden for døren! 

 

Nu kommer foråret snart – det siger kalenderen i hvert fald – og dermed generalforsamlingen 

søndag den 14. marts, som vi annoncerede i sidste nyhedsbrev. Vi håber, at mange af jer har sat 

kryds i kalenderen og vil tilmelde jer den indledende hyggestund med et par stykker smørrebrød og 

en øl eller vand og dermed skabe mulighed for at træffe naboerne inden generalforsamlingen.  

 

Udfyld venligst den omdelte slip og aflever den i postkassen hos Hanne Meldal i nr. 83 eller Dorrit 

Plantener i nr. 92 eller send os en mail:  

 

hanne@meldal.dk 

dorrit@plantener.dk 

 

 

Selve dagsordenen til generalforsamlingen vil I modtage senest den 28. februar. 

 

Til de beboere, der ønsker at fremsætte forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, er her 

et citat fra vedtægterne: 

 
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives 

skriftligt til bestyrelsens formand inden otte dage før den varslede ordinære generalforsamling.  

De indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 dage før den varslede ordinære generalforsamling.  

 

Vel mødt til generalforsamlingen! 

 

Nye medlemmer til bestyrelse og udvalg 

 

Der vil blive pladser at besætte i både bestyrelsen og i udvalgene. Tænk over, om det er dig, der 

skal være med til at tage beslutninger om Favrholmvængets aktivitetsniveau, fremtidige 

investeringer og økonomi. 

 

Favrholmvænget er nu en ældre bebyggelse, som i år fylder 34 år, og selv om vi kan smykke os af 

et velholdt fællesareal, så er der mange ting, der er nedslidt, bl.a. asfalt og stisystemer . Vores 

område er ganske unikt. Prøv at se jer omkring i lignende bebyggelser – der er ikke nær så meget 

udenomsplads, som vi har. Og det koster at vedligeholde og renovere.  

 

Tænk over, om det er dig, der nu kunne tilføre bestyrelse eller udvalg nye ideer og en meningsfuld 

indsats for en periode. Det er et spændende og udfordrende arbejde.  
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Se hjemmesiden www.favrholmvaenget.dk om udvalgene. 

 

 

 

Lys i mørket og væk med sneen 

 

Går man en tur i området vil man se, at der stadig er flere steder, hvor man mangler udendørs 

belysning. Det er meget svært her i mørket at orientere sig, og det er desuden ikke alle steder, der er 

sikre at gå på.  

Igen skal vi minde om, at postbudet og andre servicepersoner – ja, også vi beboere - har brug for 

noget lys, når vi skal til og fra husene. Tjek jeres udendørs belysning, så det både er hyggeligt og 

sikkert at færdes på gangstierne.  

 

Husk at rydde sne rundt om jeres hus. Det er vigtigt! Hvis personer falder p.g.a. utilstrækkelig 

snerydning, så er man ansvarlig og kan drages til økonomisk ansvar, hvis der sker skader. 

 

Her er lidt fra Hillerød Kommunes hjemmeside: 

 

Grund til offentlig vej eller sti 

 

På fortov og stiarealer ud for ejendommen skal grundejeren: 

 

. Rydde for sne umiddelbart efter snefald 

 

. Gruse eller salte, når det er glat 

 

. Renholde 

 

Alle, som har sti foran deres hus, hvor udendørslampe sidder, skal rydde der og har man også sti 

langs hegn/plankeværk, så skal man også rydde dér i fællesskab og efter aftale med relevante 

naboer. 

 

Se i øvrigt på www.favrholmvaenget.dk – forsiden - uddybende regler for emnet. 

 

 

Affaldscontainere – en lille velmenende opsang. 

 

Når aviser mm. kastes i de dertil opstillede containere, så er det ofte sådan, at meget affald havner 

uden for containerne, og det er et økonomisk problem, fordi det koster ekstra penge at få fjernet det 

Vi beder jer om at være omhyggelige med at ramme containerne! 

 

 

Mange hilsener fra Bestyrelsen  
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