
Mosebryg maj-juni 2009

Sikke en april og maj måned, vi har haft! Forhåbentlig har alle nydt påske, Kristi Himmelfart og de 
mange solskinsdage. 
Det er plantetid, og vi kan se, at mange grundejere har været flittige med haveredskaberne. Vi vil 
appellere til, at I er opmærksomme på plantede blomster, træer og buske på fællesarealer ud for 
jeres egen parcel i evt tørketider. Vand dem af og til, så planterne kan bringe glæde til os alle.

Debatforum

Dette er så det andet nummer af det nye månedsmagasin Mosebryg. Vi har fået en enkelt skriftlig 
reaktion på det første nummer - her er den klippet ind:

Tak for den nye, men nok lidt for kort udgave af Mosebryg.
 
Jeg er da også glad for henvisningerne, som man også bruger i teksten i f.eks Hillerød Posten,  
såfremt der ønskes en dybere orientering om emnet.  Men her er lige en hage ved Mosebryg. Det 
referat, som der der henvises til, er jo desværre ikke tilgængeligt på hjemmesiden endnu.
 
Mon I i redaktionen kan skynde på referanten fra generalforsamlingen, så det kommer på 
hjemmesiden.  Ville jo nok havde været en fordel, såfremt det var kommet samtidigt. 
Også rart at se, at bestyrelsen har diskuteret på sidste bestyrelsesmøde. Det glimrer også med ikke 
at være opdateret. 
 
blot et par negative bemærkninger.
 
med venlig hilsen
Poul, nr. 72.

Vi vil til stadighed opfordre alle til at skrive indlæg, så vi kan få et sjovt, godt og aktuelt nyhedsblad 
med masser af debat.

Køb, salg og fælles initiativ

Vi forestiller os, at grundejere kan søge, sælge, bytte og efterlyse ting på vores hjemmeside. Måske 
nogle mangler en babysitter eller hundelufter? Måske nogle har møbler, bøger, film, osv. til salg? 
Måske nogle har overskud af noget, som de vil forære væk?  Måske nogle har mistet nøgler eller 
andet på arealerne?

Se i øvrigt opslagstavlen på fællesarealet.

En anden mulighed kan være at udveksle erfaringer med eksempelvis håndværkere. Måske kan der 
være mulighed for at indhente billigere tilbud, hvis flere grundejere går sammen.

I Kildedalen bestiller man brænde fælles – og også varmepumper, hvilket skulle give bedre tilbud.



Der er alle muligheder for at kommunikere med hinanden via Mosebryg – benyt det!! Tag et 
initiativ – og vi formidler det!!

Huske at sende jeres mailadresse til os, hvis I vil mailes til, når nyhedsbrevet udkommer.

Arbejdsdag lørdag den 13. juni 2009 kl. 10-15

Legepladsudvalget og bestyrelsen har sendt en invitation ud til jer alle med opfordring til en fælles 
indsats på fællesarealet. Sæt et stort blivende kryds i kalenderen!

Parkeringspladserne

Parkeringspladserne var til debat på Generalforsamlingen. Som alle ved, er det ofte et problem at 
finde en parkeringsplads i nærheden af ens bolig. Mange grundejere har to biler, hvilket har gjort 
presset på parkeringspladserne større, og vi oplever, at grundejere, der har carport, alligevel 
parkerer på de åbne pladser.

Indtil den vedtagne afstribning bliver udført (jf. referat af bestyrelsesmøde den 5. maj og 
Generalforsamlingen) henstiller vi til alle, at I parkerer med omtanke. Ikke for mange meter mellem 
bilerne – parker tæt, men alligevel hensynsfuldt ved siden af hinanden. Prøv også for det fælles 
bedste at undgå de unoder, som vi må konstaterer finder sted, fx tømning af askebægre på P-
pladserne og parkering på stikvejene. 

Grafitti

Der blev for et stykke tid siden malet graffiti på den store legeplads. Det er ikke kønt og ser langtfra 
godt ud. Bestyrelsen ved, hvem der har lavet dette hærværk, og disse personer har fået tilopgave at 
male det over snarest.

Grafitti og andet hærværk skæmmer og skræmmer, så hermed skal lyde en opfordring til alle om at 
holde øje med området for at forhindre gentagelser i fremtiden.

Stor tak til de unge mennesker, der greb ind.

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

Indlæg mm. Til:

hanne@meldal.dk
dorrit@plantener.dk
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