
Nyhedsbrev Juni 2010 
Udgivet 22. juni 2010  

Nyhedsbrevet Mosebryg maj-juni 2010  

  

Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig god sommer og håber, at man vil nyde de dejlige omgivelser i Favrholmvænget.  

  

Fællesarealet præsenterer sig i særlig grad godt her om sommeren, og i skrivende stund er der lagt op til en dejlig Sankt Hans aften 
ved bålet. Festudvalget har allerede længe haft indbydelse til en hyggelig aften ved bålet liggende på hjemmesiden, og skiltet har 
været fremme.  

  

I dette sommernummer af Mosebryg er der bl.a. afsløring af, hvilke huse, der har vundet årets ”forhavepris”, og vi har interview med 
relativt nye beboere, som nu har oplevet Favrholmvænget i de fire årstider. Se mere på underside til nyhedssiden Mosebryg.  

  

Arbejdsdag søndag den 15. august 2010  

På samme måde som sidste år håber vi, at der møder mange veloplagte beboere op til en fælles indsats for at vedligeholde vores 
smukke omgivelser.  Der vil blive sendt en reminder ud til jer med en liste over, hvad der er behov for at gøre noget ved. Måske får vi 
sat vores flagstang op den dag??  

  

Arbejdsdagen bliver arrangeret i samarbejde mellem arealudvalget, legepladsudvalget og bestyrelsen.   

  

Der er brug for alle hænder, og det er værd at huske på, at hver en time, der bliver brugt af jer, er til alles bedste og med til at spare 
penge på professionelle mandetimer.  

Derudover er der mulighed for at møde andre favrholmere, som også føler ansvar for vores fællesareal.  

  

Interview med Tenna og Thomas i nr. 85  

Tenna og Thomas flyttede ind i nr. 85 sidste forår, og den lille familie er siden blevet forøget med lille Maya. Herligt med nye, unge 
kræfter!  

Beboerne i nr. 85 bidrager med gode ideer og inspiration, som vi kan gå videre med! Se hele interviewet  

  

Hjemmesiden og tilmelding til nyheder  

Der er nu mulighed for på en nem måde at til- og framelde sig nyhedsbreve fra grundejerforeningen. Se under menuen til venstre på 
forsiden - klik på "Nyhedsbrevet Mosebryg" og vælg den undermenu du har brug for.  

  

Gode ideer og konstruktiv kritik til hjemmesiden er velkomment.  

  

Indlæg til Nyhedsbrevet Mosebryg  

OBS, OBS:  Husk, at du altid er velkomne til at komme med indlæg eller ideer til indlæg til Nyhedsbrevet. Gode råd og tips og forslag 
til fælles aktiviteter vil være meget kærkomne.    

  

Kontingentbetaling via Betalingsservice  

Tilmeld din kontingent betaling til betalingsservice og undgå restancer. Se under ”Godt at vide” i menuen til venstre på hjemmesiden.  

  

Carportene - En lille reminder  

Være søde at benytte din carport i stedet for at optage parkeringspladserne på fællesarealerne. Nogle steder er der stadig mangel på 
parkeringspladser, og det er frustrerende ikke at kunne parkere sin bil, når der står ledige carporte.  

  

Forsikringer  

Vi vil meget gerne i kontakt med beboere, der kan hjælpe bestyrelsen med gode råd og gennemskuelighed, når det gælder forsikringer.  

  

Ingen  tunge køretøjer på brandvejene  

Ingen køretøjer over 3500 kg må køre ind på brandvejene. Brandvæsnet undtaget. Udlevering af nøgler med adgang til stier kan 
ske via bestyrelsesmedlemmer.  

  

Venlig hilsen  

  

Bestyrelsen, v. Dorrit (dorrit@plantener.dk) og Hanne (hanne@meldal.dk) 

 


