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Så er der endnu et nummer af 
Mosebryg ”på gaden”. Vi har fået 
mange e-mailadresser, så mange 
af jer får det nu sendt direkte i 
jeres mail-bokse. 
I redaktionen har vi skruet lidt ned 
for vores ambitioner. Vores håb 
var, at Nyhedsbrevet Mosebryg 
kunne bruges til kommunikation 
grundejerne imellem, men indtil 
nu har der ikke været den store 
dynamik mellem læserne, og vi 
har ikke fået noget indlæg at 
bringe. 
Vi har derfor besluttet, at 
Mosebryg ikke er et månedsbrev 
– det kan blive det, hvis behovet 
opstår – men vil udkomme 4-5 
gange om året. 

Kontingent for 2. halvår 2009. 

Da Lokalbanken A/S har opsagt 
deres opkrævningsservice er der 
ikke blevet opkrævet kontingent 
til Grundejerforeningen for 2. 
halvår 2009. Dette vil blive gjort 
hurtigst muligt.  

Grundejerforeningen skal lave en 
ny aftale med en ny udbyder af 
denne service og det er uklart på 
nuværende tidspunkt om de 
eksisterende PBS-betalingsaftaler 
kan videreføres.  

Bestyrelsen vil informerer om 
opkrævningen når aftalen og 
tidsfrister er på plads.  

Evt. spørgsmål vedr. kontingentet 
kan rettes til kassereren på 
nedenstående telefonnummer.  

På bestyrelsen vegne  

Kasserer 
Morten Ahrenkiel 
Favrholmvænget 86 
tlf. 28 76 86 96   

Brændeovne i fyr og flamme 
Det er blevet koldere tider, og vi 
kan se og dufte, at mange er 
begyndt at fyre op i deres 
brændeovne. Det er en dejlig 
varme at få – og fyringen skulle 
gerne spare penge på vores dyre 
el-varme. Husk bare også at passe 
på miljøet! 

Sådan fyrer du miljørigtigt op:  

• Brug tørt træ 

• Giv luft nok  
• Fyr lidt af gangen – ca. 500 

gram brænde  
• Fyr aldrig over om natten  
• Brænd aldrig affald af, heller 

ikke aviser og pap. 
  
  
Tingsted 
  
I sidste nummer af Mosebryg skrev 
vi, at vi ville få et tingsted ude på 
fællesarealet. Det har vist sig ikke 
at være så simpelt, som vi troede – 
bl.a. har der været nogle 
misforståelser omkring stenene, og 
man er ikke helt på det rene med, 
hvor tingstedet skal placeres. Vi 
skulle have lovning på nogle fra 



Novo Nordisk, men er der nogle, der 
kender til store flotte sten vi må få, 
hører vi det meget gerne. 

  
Opmaling af P-pladser 
  
Siden sidst har vi fået opmalet vores 
p-pladser. Det har givet væsentlig 
mere plads og selve arbejdet forløb 
problemfrit. 
  
  
Trailere – igen 
  
Bestyrelsen har fået en henvendelse 
om de mange trailere, der står på 
vores parkeringspladser. Vi har 
drøftet forskellige muligheder for at 
anlægge en trailer-parkeringsplads 
og arbejder videre ud fra de ideer, 
der er kommet på bordet.  
  
Vi gør opmærksom på Hillerød 
Kommunes bekendtgørelse om 
parkering, hvor der står tydeligt, at 
hverken trailere eller campingvogne 
på benytte/optage vores p-pladser. 

 
Antennens endeligt 
  
Af andre ting, der er sket siden 
sidst, kan vi nævne, at det nu er 
lykkedes at komme af med vores 
gamle antenne. Den har ligget i 
vores skel til naboen og skæmmet. 
  
  
Uønsket affald 
  
Sidst skrev vi, at alle skal passe på 
vores dejlige områder. Desværre ser 
vi affald – stort og småt, møbler, 
gulvtæpper, osv. – der ligger og 
flyder. Hver enkelt grundejer må 

tage ansvar for deres affald og ikke 
lade det ligge, så andre får 
”fornøjelsen” af at bortskaffe det. I 
sidste ende kan det medføre, at 
vores kontingent stiger, hvis vi skal 
have fat i en vognmand til at 
bortskaffe affaldet. Det er ikke i 
orden !!!!  
 
 
MARKEDSPLADSEN  
 
Vi forsøger at søsætte stedet: 
Hvor ting, jobs, efterlysninger – ja 
stort set alt – kan slås op. Så : 
  

•  Anders And 
Gamle blade fra de sidste 20 år 
Sælges for 1,-kr stykket. 
Henv. nr. 92 eller 30280914 
  
•  Samovarer fra det gamle 
Rusland  
Sælges for højest bydende 
Henv. nr. 83 eller 21220009 

  
Bidrag selv med indlæg – og benyt 
evt. lejligheden til at rydde lidt ud i 
gemmerne. 
 


