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Værløse juni 2016 

Kære alle     

 

En lille hilsen med lidt opdatering inden sommerferien sætter ind for alvor. 

 

Nabohjælp 

Det er dejligt at se, at der er kommet en del flere ”Naboskilte” på postkasserne. Jeg forventer, at de 

store Nabohjælp-vejskilte er kommet op inden udgangen af juni måned, så vi kan få markeret, at der i 

området er fokus på nabohjælp. 

Har I ikke allerede har tilmeldt jer til Nabohjælp, kan det let gøres via nabohjælp.dk. Jeg kan også 

hjælpe, hvis I benytter vedlagte simple tilmelding, udfyld den og lægger den i min postkasse (Nørre-

vænget 110) inden 1. juli, så sender jeg dem samlet til Nabohjælp, så I kan modtage info og klister-

mærker. 

  

Affaldsordningen 

Kommunens nye frivillige affaldsordning har fået megen omtale i lokalpressen og vi har alle fået orien-

tering direkte fra kommunen. De nye affaldscontainere er kommet til de husstande, der har valgt at 

være med. Det bliver spændende at følge ordningen, men som vi tidligere er blevet enige om, har 

Grundejerforeningen ikke noget med denne sag at gøre.  

 

Sommerfest 

Deltagerne ved generalforsamlingen bekræftede, at der er stemning for en vejfest i lighed med sidste 

år. Det giver god mulighed for at mødes med naboerne under afslappede former, og vi kan lære hin-

anden i vores nærområde lidt bedre at kende.  

 

Bestyrelsen har fastsat lørdag den 20. august som datoen for den kommende vejfest.  

Sæt meget gerne allerede nu et kryds i kalenderen og send os et tilsagn om deltagelse og ca. antal 

deltagere til mail bestyrelsen@rygetlund.dk. Så kan vi begynde at overveje mulige placeringer af ar-

rangementet. Sidste tilmeldingsfrist er den 8. aug. Formen vil blive således, at mad og drikkevarer i et 

vist omfang skal medbringes. Det samme gælder tallerkner, bestik, glas osv. til eget brug. Der vil blive 

lagt op til lidt konkurrence samt underholdning, og så satser vi bare på godt vejr den dag. I får endnu 

en reminder fra os primo august.  

 

Din mailadresse  

Vi har fået mange mailadresser fra foreningens medlemmer, tusind tak for det. Vi mangler dog stadig 

nogle, som vi håber på at modtage. Skriv til os på bestyrelsen@rygetlund.dk med jeres navn, adresse 

og den eller de mailadresser, som I ønsker at modtage info på. Vi vil også opfordre til, at man fra tid til 

anden orienterer sig på vores hjemmeside www.rygetlund.dk.  

 

Parkering på fortovet 

Blot en reminder om at det ikke er tilladt at parkere på fortovet. Hjælp gerne med at oplyse herom til 

gæster i området. 

 

God sommer og mange hilsner fra bestyrelsen 

 

John Præstegaard 

Formand 
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 Aflever blanketten i postkassen Nørrevænget 110, så sender vi dem samlet ind til  

 registrering hos Nabohjælp og I vil efterfølgende modtage info og klistermærker. 




