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Værløse den 1. december 2017
Kære alle
Inden der går jul i det hele, får I årets sidste nyhedsbrev fra grundejerforeningen.
Vinter, sne og kulde
Det er ikke let at forudse vejret ret langt ud i fremtiden, men ifølge kalenderen er vinteren over os nu.
Måske bliver vinteren ikke kold i år og måske får vi slet ikke sne, men…. Rettidig omhu har altid været en
god ting, så vi appellerer igen i år alle til at være forberedte og til at leve op til sine pligter som grundejer.
Det er vigtigt, at fortove holdes fri for sne og is, så der ikke forekommer skader på de gående, som færdes
på vores veje og det er muligt for post- og renovationsmedarbejdere at komme frem.
Juletid, indbrud og nabohjælp
Vi oplever fortsat mange indbrud i Furesø Kommune og i vores nærområde. Vores store Nabo Hjælp skilte
og de mange, der har meldt sig til Nabo Hjælp er en god ting. Skiltene kan desværre ikke gøre det alene, vi
skal derfor alle holde et vågent øje med omgivelserne og være opmærksomme på ”unormale” forhold i området.
Husk derfor december og juletiden er tyvenes højsæson.

Julehygge og nabosnak
Sommerfesten i slutningen af august var igen i år rigtig hyggelig. Vi kunne sagtens have været
mange flere, men for dem der deltog, blev det bekræftet, at en god nabosnak i festligt lag aldrig
er noget, man skal gå af vejen for.
De fleste har meget travlt op til jul, men for dem der trænger til et pusterum og kan afse 5 – 10
– 20 – 30 minutter til lidt gløgg og æbleskiver samt nabosnak, byder formanden på noget sådant
søndag den 17. december mellem kl. 15 og 17, Nørrevænget 110. Alle er velkommen.

Nyhedsbrev og e-mail adresser
Vi har fået mailadresser fra rigtig mange af jer, men der mangler fortsat en del. Vi opfordrer derfor til, at
de, der endnu ikke har gjort det, sender en mail til bestyrelsen@rygetlund.dk med jeres mailadresse og
også gerne et telefonnummer. I det omfang, vi har jeres mailadresse, modtager I kun nyhedsbrevet via
mail.
Mange hilsner fra bestyrelsen
John Præstegaard
Formand

