
Nyhedsbrev november 2016 
 
Kære beboere i Ejbysvinget. 
 
Efter en længere dvaleperiode for bestyrelsen, udsendes hermed et 
nyhedsbrev, indeholdende informationer til alle beboere i 
Ejbysvinget. 
 
Juletræstænding 
Vinteren nærmer sig på højtryk, og dermed også et af årets 
højdepunkter i Ejbysvinget, nemlig den traditionelle 
Juletræstænding. Igen i år vil bestyrelsen fremskaffe et passende 
juletræ, med storslået belysning, og formanden vil traditionen tro 
holde en langstrakt tale…eller også går vi direkte til Julegløggen og 
de lune æbleskiver . Alle er velkomne, og vi mødes ved 
legepladsen søndag d. 04. december kl. 1630. 
 
Fællesarealudvalg? 
Der har tidligere været et fællesarealudvalg i Ejbysvinget. Dette 
stod blandt andet bag udvidelsen af legepladsen, som blev 
gennemført i 2014. P.t. er udvalget dog ikke aktivt, men bestyrelsen 
ser gerne at det re-aktiveres. Skulle der derfor være nogen der har 
nogen ideer til fællesarealet; eks. En petanquebane, en udvidelse 
af legepladsen eller etablering af noget outdoor Fitness, så er man 
meget velkommen til at melde sig til udvalget via Formanden 
(Thomas) på formanden@ejbysvinget.dk …også blot til en uformel 
drøftelse. 
 
Forsikring 
Opdateret police på vores fælles husforsikring er blevet placeret på 
hjemmesiden; gå ind på www.ejbysvinget.dk og se nærmere. 
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Storskrald 
Husk først at stille storskrald ud dagen før det afhentes, samt at 
holde øje med om det bliver taget med af skraldebilen. Hold jer evt. 
opdateret via www.glostrupforsyning.dk …der findes også en app. 
 
Fodboldmål 
Tilstanden på vores fodboldmål på fællesarealet ved legepladsen, 
er i en sørgelig stand. Bestyrelsen vil derfor til foråret indkøbe nogle 
nye fodboldmål, således at de spirende landsholdtalenter i 
Ejbysvinget igen kan vedligeholde deres færdigheder.  
 
Parkering 
Bestyrelsen kan fortsat konstatere at parkeringssituationen i 
Ejbysvinget er væsentlig forbedret, efter der blev etableret flere 
pladser i starten af Ejbysvinget.  
 
Husk dog venligst at det, jf. Husordenen, ikke er tilladt at parkere 
på fortovet; man kan med fordel køre lidt ned af vejen hvis der ikke 
er pladser umiddelbart foran ens bopæl. Husk også at informere 
evt. gæster, der ikke måtte være bekendt med reglerne.  
 
Ankesagen – Sagsoverdragelse til Adduco (Kun ejere) 
Bestyrelsen har skrevet nogle uddybende spørgsmål til Rafn & Søn 
i forbindelse med den foreslåede sagsoverdragelse til Adduco. 
Disse spørgsmål samt svar kan ses på www.ejbysvinget.dk.  
 
Hjemmeside 
Husk fortsat at gå ind på vores hjemmeside: www.ejbysvinget.dk 
hvor der løbende vil blive lagt relevant information ud. Såfremt der 
er noget I savner på hjemmesiden, så send en mail til bestyrelsen 
eller webmasteren (kontaktinformation findes på hjemmesiden ).  
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen. 
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