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Kære alle
Nu er vinteren lige om hjørnet og tiden er inde til et nyhedsbrev til alle i vores grundejerforening.
Nye beboere i grundejerforeningen
Der sker løbende køb og salg af huse i vores område. Siden sidste generalforsamling er der handlet flere
huse i vores grundejerforening og der er i skrivende stund yderligere et par til salg. Som ny i et område er
det vigtigt, at man hurtigt "føler sig hjemme". Det synes vi, at grundejerforeningen skal være med til at
sikre. Vi vil derfor sørge for, at nye beboere bliver budt velkommen og får lidt praktisk information om
grundejerforeningen og ikke mindst henvisning til vores hjemmeside www.rygetlund.dk.
Høringsskrivelser og nyhedsbreve fra kommunen
Kommunens grundejerforeningen modtager information om høringsskrivelser m.m. fra Furesø kommune.
Når der er forhold, som er relevante for vores område, sørger vi for, at der på grundejerforeningens hjemmeside kommer et direkte link til kommunens hjemmeside.
Med mellemrum modtager vi også Nyhedsbreve fra kommunen. Kommunen opfordrer grundejerforeningernes formænd til, at dele disse nyhedsbreve med foreningens medlemmer. Fremadrettet vil disse komme
på hjemmesiden eller blive sendt direkte til medlemmerne.
Vinterpligter
Med vinteren følger desværre også en del pligter. Vi appellerer til, at alle sørger for at holde deres fortove
fri for sne og is, så der ikke forekommer skader på nogle af de mange gående som færdes på vores veje og
det er muligt for post- og renovationsmedarbejdere at komme frem.
Indbrud og nabohjælp
Der er desværre mange indbrud i Furesø kommune og vores grundejerforening er ikke gået fri. Det er derfor dejligt at mange har meldt sig til Nabo Hjælp. Skiltene hjælper til at holde tyvene væk, men kan ikke
gøre det alene. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på ”unormale” forhold i området og holde et
vågent øje med omgivelserne.
Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af januar / begyndelsen af februar. Her vil vi der være mulighed
for at samle op på forhold, der kan være relevant for den ordinære generalforsamling, som afholdes i
marts.
Dette nyhedsbrev udsendes kun pr. mail til de husstande, hvor grundejerforeningen har en mailadresse. Vi
har fået mange mailadresser, men opfordrer fortsat til at de, der endnu ikke har sendt os sin mailadresse at
gøre det.
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