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Så har de fleste af os nok lagt ferien bag os og vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer. 
Sommeren er samtidig en stille tid. Vi har ikke fået henvendelser af generel interesse fra beboerne, 
og der er ikke sket de store aktiviteter. Derfor er Nyhedsbrevet Mosebryg lidt kortere denne gang. 
 
Arbejdsdag 
 
Først på sommeren blev der afholdt arbejdsdag i Grundejerforeningen, og det var en glæde at se, at 
mange dukkede op for at give en hånd med. Det blev en hyggelig dag med gode snakke, fine 
resultater og sprøde pizzaer! Tak til alle jer, der arbejdede med. 
 
Favrholmfestival  
 
Det næste fællesarrangement er Favrholmfestivalen d. 22 ds – vi håber på bred opbakning til dette 
arrangement også. Det er nu sjovere at bo her, når man kender sin nabo. 
 
Tingsted 
 
Som nogle af jer måske har set, så er der ved at samle sig en større bunke sten på plænen ud for nr 
83. Meningen er at opbygge et tingsted, som skal bryde det store græsareal. Vi får leveret store 
flotte sten fra Novo Nordisk, og det ser vi frem til. 
 
Pæne arealer og uønsket affald 
 
Der er bestilt renovering af jordområdet ved nr 51, så det bliver pænt med græs. 
 
Vi er alle interesserede i, at vore arealer fremstår pæne og velpassede. Derfor er det så ærgerligt, når 
der pludselig ligger affaldsdynger, gamle møbler og andet på vores fælles områder. Måske er det 
naboer til Favrholmvænget, der kommer af med uønsket affald på denne måde – det er svært at 
forestille sig, at det kan være vores egne grundejere, der er ligeglade med, hvordan området ser ud. 
Merudgiften, der ligger i at bortskaffe affaldet, er ganske betragtelig, og vi ville gerne bruge 
pengene på noget mere kreativt. 
 
E-mail adresser fra beboerne 
 
Bestyrelsesmedlemmerne er i øjeblikket ved at indsamle alle interesserede grundejeres e-mail-
adresser. Vi vil så sende nyhedsbreve, arbejdsdags-indkaldelser, invitationer m.m. rundt pr mail – 
det gør det væsentligt billigere for foreningen. Vi vil opfordre til, at I alle kigger ind på vores 
hjemmeside med jævne mellemrum: www.favrholmvænget.dk . Meningen er at gøre hjemmesiden 
indbydende og levende, så den kan bruges aktivt af jer alle. Skulle der sidde en eller flere beboere 
med særlig interesse og evne til at få vores hjemmeside revideret og brugbar, så tager vi med tak 
imod al den hjælp, vi kan få. Det eksisterende hjemmesideudvalg kan findes på hjemmesiden – eller 
kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
 
 



Udlån fra redskabsskuret 
 
Husk at der i fællesskuret er diverse redskaber, borde, stole og hårde hvidevarer til udlån. Nu kan 
man også låne den store grill, hvis man skal holde en større fest. Bestyrelsen er ved at udarbejde et 
reservationssystem, så man ikke går forgæves. Alle bestyrelsesmedlemmer har en nøgle til skuret. 
Henvend jer, hvis I skal bruge nogle effekter eller skal reservere til senere brug. 
 
Velkommen! 
 
Vi ved, at vi har fået nye tilflyttere i området denne sommer. Rigtig hjertelig velkommen til alle – vi 
håber I bliver glade for at bo i Favrholmvænget og vil være med til at styrke og bevare vores gode 
naboskab.  
 
Mange hilsner fra Bestyrelsen  


