
 

 

Nyhedsbrev juni 2017 

 

Kære beboere i Ejbysvinget. 

Hermed udsendes endnu et nyhedsbrev, indeholdende informationer om stort og 

småt i Ejbysvinget. 

 

Det er sommer…. 

Sommeren er så småt over os, og dermed er det også tid til lidt havearbejde, og til at 

overveje om hækken trænger til en tur med hækklipperen, således at den ikke 

generer gående på gangstierne, og i øvrigt bliver pænere at kigge på . 

 

Sommerfest og havedag! 

Husk som tidligere varslet, årets højdepunkt for alle beboere i Ejbysvinget; nemlig 

den årlige havedag og efterfølgende sommerfest som i år afholdes:  

lørdag d. 26. august. 

Havedag:   

Vi mødes kl. 10 på legepladsen klar til at forskønne Ejbysvinget. Identificerede 

opgaver er der en del af i år, så det er vigtigt at så mange som muligt deltager, og 

dermed støtter op om fællesskabet. Vi skal blandt andet: 

 Bekæmpe bjørneklo på begge sider af volden mod Ringvejen 

 Rydde op I, samt male fællesskuret 

 Lukke den uautoriserede gennemgang ved nr. 10. 

 Gennemføre almindelig oprydning og affaldsfjerning 

 Rense drænriste  

 Mv. 

 



Sommerfest:  

Foreningen sørger for grill, telt og godt vejr . Vi mødes ved 17-tiden, og der vil 

være sjove aktiviteter for børn og voksne. 

 

Nye udvalg i Ejbysvinget 

I forbindelse med generalforsamlingen er der nedsat to nye udvalg, således: 

 Et udvalg der skal undersøge mulighederne for at etablere en sikker skolesti 

for Ejbysvingets børn. 

 Et fællesområdeudvalg, der skal se på udnyttelsen af fællesarealerne, og 

gennemføre aktiviteter – Første aktivitet er Skt. Hans fest d. 23. juni! 

Parkering 

Det er positivt at se at beboere med flere biler, og/eller firmabiler er gode 

til at udnytte de ledige pladser længere nede af vejen – Tak for det! 

Det er ligeledes positivt at se, at det efterhånden er sjældent at se, at der 

holder parkerede biler på fortovet – Fortsæt endelig med det . 

 

Referat for generalforsamlingen 

Referat for generalforsamlingen forefindes nu på hjemmesiden 

www.ejbysvinget.dk samt på facebookgruppen Ejbysvinget. 

Kontingentindbetaling 

Husk alle ejere at indbetale kontingent senest d. 01. august 2017. 

Kontingentet er igen kr. 5000 pr. husstand som skal indbetales på: Reg. 

Nr.: 2252. Kontonummer: 3492 516 332. 

Husk at anføre husnummer på indbetalingen! 

 

God sommer – Med venlig hilsen bestyrelsen. 

http://www.ejbysvinget.dk/

