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Værløse august 2016 

Kære alle 

 

En lille opdatering nu hvor sommerferien for de fleste er slut. 

 

Nabohjælp 

De store Nabohjælp-vejskilte er nu sat op. Der er 5 i alt og de er placeret ved ”indgangen” til vores 

grundejerforening. Der er også kommet flere ”Nabohjælp skilte” op på postkasserne, det er rigtig dej-

ligt. Har I endnu ikke tilmeldt jer til Nabohjælp, kan det let gøres via nabohjælp.dk. 

 

Vedtægter 

Der er enkelte medlemmer, der har følt sig forstyrret af naboernes havearbejde m.m. I den forbindelse 

vil jeg appellere til, at man overholder de regler, som er gældende for vores grundejerforening. I kan 

finde dem på vores hjemmeside, rygetlund.dk under fanen ”om os”.  

---------- 

Uddrag: Af hensyn til bevarelse af gode naboforhold henstilles det endvidere til parcelejerne, at neden-

stående ordensregler overholdes.  

 

Støjende havearbejde bør fortrinsvis udføres på almindelige hverdage inden kl. 19. onsdag inden kl. 

20. lørdag inden kl. 14 og søn- og helligdage mellem kl. 9. og 11. Der henvises i øvrigt til politivedtæg-

tens bestemmelser. 

---------- 

Jeg medgiver, at der er behov for en opdatering og lidt modernisering af nogle af reglerne. Lad os få 

de ting samlet op og få det behandlet på den kommende generalforsamling. I er meget velkomne til at 

sende jeres forslag til bestyrelsen på mail bestyrelsen@rygetlund.dk. De eksisterende regler vil være 

gældende, indtil reglerne er blevet ændret på en generalforsamling. 

 

Den lange stige 

Den ene halvdel af vores lange stige er pludselig dukket op igen efter 3-4 års ”fravær”. Den er nu 

komplet og kan atter udlånes hos Jørgen Falck Christensen, Nørrevænget 114. 

 

Din mailadresse 

Vi har fået rigtig mange mailadresser fra foreningens medlemmer og får løbende flere. Tak for det. 

Hvis I ikke allerede har gjort det, så skriv jeres navn, adresse og den eller de mailadresser, som I øn-

sker at modtage info på til bestyrelsen@rygetlund.dk. 

 

Sommerfest 

Jeg minder om vores sommerfest, som løber af stablen lørdag den 20. august. kl. 17.00 på Nørrevæn-

get 110 (samme koncept som sidste år). Selv om første tilmeldingsfrist er overskredet, vil det være 

kedeligt at gå glip af en lejlighed til at møde naboerne til lidt hygge, snak og måske leg. Se vedlagte 

endelige invitation og lad os få nogle flere tilmeldinger. 

 

Ps. Dette er sidste nyhedsbrev, som både vil blive udleveret i postkassen og pr. mail. Fremover vil I 

kun modtage en af delene. 

 

Mange hilsner fra bestyrelsen 

John Præstegaard 

Formand 
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Program for sommerfesten den 20. august 2016 kl. 17.00 
 

I skrivende stund bliver vi godt 30 voksne og børn til en hyggelig eftermiddag og aften. 

 

Tid og sted 

Start kl. 17.00 på Nørrevænget 110. 

Vi starter med en velkomstdrik (med og uden alkohol) og sørger for, at grillen er klar ca. kl.18. 

 

Mad 

Medbring kød til grillen til eget forbrug, samt tilbehør til en fælles buffet, fx salat, brød eller lign.  

Kaffe og the kommer til i løbet af aftenen. 

Drikkevarer: Medbring til eget forbrug. 

Service : Medbring tallerkner, glas, bestik osv. til eget forbrug. 

 

Konkurrence 

En sommerfest skal også have en kagekonkurrence, så til jer som har kagekunstens evner, opfordrer 

vi jer til at deltage med en skøn kage (ingen krav til størrelsen). Der er præmier til den flotteste kage 

og den bedste smag. Kagesmagningen vil desuden være aftens dessert. 

 

Underholdning 

Der vil være et par indslag i løbet af aftenen, men byd endelig ind, hvis du har en sjov ide. 

 

Vejret 

Pyt med det. Vi sidder i tørvejr. 

 

Bistand 

Vi kommer til at mangle nogle haveborde og stole samt et par grill, så hvis et par husstande kan byde 

ind med disse, vil det være en stor hjælp. Vi opsætter telt mm. i løbet af dagen, så kom gerne forbi, 

også hvis du vil give en hånd med.  

 

Tilmelding 

Ikke tilmeldte er fortsat meget velkomne. Tilmeld jer hurtigst muligt på bestyrelsen@rygetlund.dk.  

 

 

 

Vi glæder os til at møde jer :-) 
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