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Så er julen lige om hjørnet, og alle har travlt i denne tid. Vi har brygget et lille nummer af 

Mosebryg sammen med lidt nyheder og information. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår og håber, at beboerne også i det nye år 

vil medvirke til, at Favrholmvænget fortsat vil være et godt sted at bo med rare omgivelser, som vi 

kan være stolte af.  

 

Ordinær generalforsamling søndag den 14. marts 2010 – sæt kryds i kalenderen 

 

Bestyrelsen har besluttet en alternativ mødeform og indkalder til generalforsamling en søndag. 

Da det er en god anledning til at møde naboer og få en hyggelig snak, så begynder vi kl.12.00 med 

lidt frokost. Beboerne betaler selv for maden og tilmelder sig frokosten. Herom senere. 

Foreningen giver så øl/vand og kaffe, og efter spisning -  kl. 13.00 - begynder generalforsamlingen. 

 

I er i øvrigt altid velkomne til at komme med gode forslag til, hvordan generalforsamlingen kan 

afvikles.  

 

Lys i mørket 

 

Også i år 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. 

 

Sikker cykelsti til Byskolen – nej fra Hillerød kommune 

 

Desværre blev der i denne omgang ikke lyttet til vores ønske om en sikker cykelsti til Byskolen. 

Her er et klip fra kommuneplanforslaget 2009 (kan ses i sin fulde helhed på Hillerød Kommunes og 

Favrholmvængets hjemmesider) 

 
Høringssvar nr.54 :  

Michael Siiger på vegne af Grundejerforeningerne i Amtmandsvang ønsker en 

cykelsti mellem Amtmandsvang og Frederiksborg Byskole 

 

Resume 

Grundejerforeningen ønsker, at det i Kommuneplan 2009 tydeligt fremgår, at en sikker cykelsti 

mellem Amtmandsvang og Frederiksborg Byskole prioriteres højt. De ønsker endvidere svar på hvornår og hvor 

cykelstien bag om Frederiksborgcentret, som tidligere lovet, bliver reetableret. 

 

Vurdering 

Cykelstien fra Amtmandsvang til Byskolen indgår i planen for udbygning af cykelstinettet. Der er ikke fastlagt et 

tidspunkt for etablering. Bevillingen til og prioriteringen af cykelstier sker i forbindelse med de årlige 

budgetforhandlinger. Cykelstien bag om Frederiksborgcentret retableres som en del af udvidelsen af 

Frederiksborgcentret. 

Indstilling 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af kommuneplanforslaget. 

 

Det er ikke godt! Giver dette mon anledning til en reaktion fra Favrholmvænget til kommunen?  



Vi hører meget gerne kommentarer fra jer – eventuelt kunne man indsamle underskrifter og 

tilkendegive vores utryghed over for de små og store bløde trafikanter, der ikke mere kan køre via 

badmintonanlægget, men skal benytte de trafikerede veje. 

 

Jul og nytår – og bagefter 

 

Der var en invitation til julemarked/stue fra en beboer i Favrholmvænget for et stykke tid siden, og 

det er bestemt et godt initiativ. Hermed en opfordring til at bruge fantasien og kreativiteten til 

sådanne aktiviteter, som bestemt er godt for fællesskabet. 

 

Husk, at juletræerne efter at have spredt glæde i de små hjem ikke skal spredes på fællesarealet, 

men efterfølgende bringes til genbrugsstationen.  

 

Det er også en hyggelig aktivitet nytårsmorgen at rydde op/feje på arealerne og P-pladserne, når 

man har skudt fyrværkeri af. Der er små børn og også dyr, som kan komme galt af sted, hvis der 

ligger efterladenskaber fra nytårsløjerne.  

 

Tøjmarked 

 

Er der mon interesse for at bytning, køb og salg af pænt og velholdt tøj – herunder børnetøj, som jo 

ikke bliver så meget brugt? 

Minna i nr. 114 vil gerne indsamle tøjet og koordinere byttehandelen. 

Tilkendegiv gerne, om I har noget tøj, som kunne indgå i tøjmarkedet. 

 

Nyt bed på hjørnet ved fodboldbanen 

 

Der er nu ryddet op på hjørnet ved gyngerne ved alléen – træer er fældet og buske fjernet.  

Efterfølgende er der sat nye planter. Vi glæder os til at se, hvor flot det udvikler sig. Det var en 

tiltrængt renovering.  

 

Uro og kanonslag 

 

Vi citerer lige fra formandens klumme i Mosebryg juni 2008: 

 
Jeg vil IGEN opfordre alle til at se rundt i vores område. Er der personer, du ikke kender, så henvend dig til dem, 

spørg, om der noget, du kan hjælpe med. Hvis de har dårlig samvittighed, så lister de nok af. Det skulle gerne lyde ude i 

byen, at det ikke kan betale sig at komme i Favrholmvænget, hvis man vil lave ballade, for der holder de sammen og øje 

med, hvem der kommer. Hjælp din nabo! 

 

Anledningen til citatet er, at der lørdag den første weekend i december lød to kæmpe kanonslag 

med en times mellemrum omkring midnatstid ude på fællesarealet ved rækken nr. 79-87. Det var 

ikke almindeligt fyrværkeri. Mange beboere må have hørt det. 

 

Om søndagen var der synlige tegn på ”festen” på parkeringspladsen ved nr. 79. Der lå en smadret 

flaske ud for carportene, og der var også en udendørs potte med en plante i, som var delvist 

smadret. Planten er nu sat i rododendronbedet.  

 



Denne adfærd er helt uacceptabel, og vi må stærkt opfordre beboerne til at reagere, hvis man 

opsnapper noget om disse episoder. Mange gange hjælper det at tale om tingene, og vi skal være 

trygge i vores område. 

 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt 2010 i Favrholmvænget. 

 
 

 

 

Mange hilsener fra Bestyrelsen  


