
Nyhedsbrev marts 2017 
 
Kære beboere i Ejbysvinget. 
 
Hermed udsendes hermed et nye nyhedsbrev, indeholdende 
informationer til alle beboere i Ejbysvinget. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamling i Grundejerforeningen gennemføres tirsdag d. 
16. maj 2017 med start kl. 1900, i lokale ved Ejbyhallen. Indkaldelse 
vil snarest blive omdelt. Af denne vil blandt andet fremgå at forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. april, så begynd 
allerede nu at overveje om I ligger inde med nogle gode forslag. I 
øvrigt henvises til foreningens vedtægter som forefindes på 
www.ejbysvinget.dk  
 
Bestyrelsen søger friske kræfter!! 
Da et medlem af bestyrelsen står for at skulle fraflytte Ejbysvinget, 
er der brug for friske kræfter. Det kunne evt. være en god lejlighed 
for nogle af de nytilflyttede, til at være med til at påvirke udviklingen 
i Ejbysvinget....eller for nogle af ”de gamle” til at bringe deres 
erfaring i spil . Tag evt. kontakt til Formanden (Thomas) i nr. 12 
(formanden@ejbysvinget.dk), for spørgsmål i forbindelse hermed.  
 
Nye fodboldmål 
Bestyrelsen har foranstaltet indkøb af nye fodboldmål, som snarest 
vil blive placeret nede på fællesarealet, således at vejens små 
Messi’er fortsat kan pleje deres talenter.  
 
Pærer til lamperne på skurene 
Grundejerforeningen står for indkøb af pærer til lamperne på 
skurene. Vi har i en periode været løbet tør for pærer, hvilket der nu 
er rådet bod på. Der er derfor nu mulighed for at komme forbi Klaus 
i nr. 16 og hente en pære, såfremt der måtte være behov. 
 

http://www.ejbysvinget.dk/
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Sommerfest og havedag 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for sommerens højdepunkt, 
nemlig årets havedag og sommerfest, som gennemføres lørdag d. 
26. august 2017.  
 
Oprydning på fællesarealer 
Nu er det jo blevet forår, og da den officielle havedag først 
gennemføres d. 26. august opfordres alle beboere til at hjælpe med 
at holde Ejbysvinget rent. Evt. kan man lige samle det stykke skrald 
op man møder på vej ud til bilen…også selvom det er irriterende at 
skulle rydde op efter andre.  
 
Uden at skulle pege fingre af nogen bestemt, opfordres eks. rygere 
og hundeejere til fortsat at være opmærksomme på, at fjerne 
diverse efterladenskaber som rygning og hundeluftning måtte 
medføre . 
 
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. 
 
Hjemmeside og facebook 
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 ).  
 
Derudover er formanden nu, som den first-mover han er , kommet 
på facebook, og blevet medlem af Ejbysvingets facebookgruppe. 
Gruppen er et godt sted hurtigt at få svar på nogle spørgsmål, eller 
udveksle informationer med sine naboer. 
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen. 
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