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Kære grundejer 
Så er det igen blevet tid til en hyggelig eftermiddag og aften den 12. september på legepladsen ved 
Nattergalevej / Falkevej. Kom og nyd en kold øl sammen med en varm hotdog fra grillen, mød folk fra hele 
kvarteret og hør mere om grundejerforeningens aktiviteter: 

§ Der er mulighed for at stille spørgsmål til vejrenoveringen i kvarteret. 
 

§ Vi fortæller om vores forskellige arrangementer. 
 

§ Kom med gode idéer til, hvad det grønne område neden for legepladsen evt. kan bruges til. 

Læs mere om arrangementet herunder og husk at tilmelde jer senest den 7. september. 

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen 
 
Thomas Mikkelsen 
Formand, Grundejerforeningen Fuglebakken 

 



 

 

 

 

SENESTE NYT – fra grundejerforeningens hjemmeside 

 

 

 

 

 

 
 
AFBRÆNDING AF 
HAVEAFFALD FORBUDT 
Grundejerforeningen gør 
opmærksom på at afbrænding af 
haveaffald ikke må forekomme i 
byzoner og sommerhusområder. 

Således er det ikke tilladt at 
afbrænde dette andet end Skt. 
Hans aften.  

Da der er kommet nye regler, vil vi 
henlede opmærksomheden på 
dette som en generel information. 

Eventuelle klager skal gå til Affald 
varme, som vil tage sig af 
henvendelserne. 

 
SOMMERTID ER HAVETID 
Foråret og sommeren er over os, 
og dermed er det også snart tid til 
at få klippet og beskåret hæk, 
træer og buske.  

Flere steder i kvarteret er hække 
og træer vokset langt ude over 
fortove og veje. Det kan genere 
gående og kørende trafik, og vi 
opfordrer derfor alle grundejere til 
at få bragt forholdene i orden. 
 
Det er muligt at se regler for 
beskæring m.v. på vores 
hjemmeside. 

 
PLAN FOR VEJERENOVERING 
Der er nu udarbejdet en plan for 
hvilke veje, der vil blive asfalteret i 
løbet af 2015.  
 
Det kræver dog, at grundejerne 
sørger for en brugbar kantstens-
løsning på de respektive 
vejstrækninger. 
 
Det er muligt at finde mere 
information omkring vejprojektet og 
i forbindelse med vores fredags-
arrangement den 12. september vil 
der også være tid til at mødes til en 
uformel snak omkring de forskellige 
vejløsninger og mulighed for at 
stille spørgsmål. 
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