
Nyhedsbrev november 2017 
Kære beboere i Ejbysvinget 

Hermed udsendes endnu et nyhedsbrev, som indeholder informationer om stort og småt i Ejbysvinget. 

Juletræstænding  

Vinteren nærmer sig med hastige skridt, 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 sin legendariske tale straks efterfulgt af julegløggen og de 

lune æbleskiver   

Alle er selvfølgelig velkomne, og vi mødes ved legepladsen søndag d. 26. november kl. 16.30.  

Højtiden nærmer sig 

Julen lurer i horisonten, hvilket betyder højtid for samvær i familiens trygge rammer. Det er dog også højtiden 

for uvelkomne gæster, så opfordringen skal herfra være at holde ekstra øje med hinanden og være 

opmærksomme på fremmede personer eller køretøjer i Ejbysvinget, således at vi undgår ubehagelige 

overraskelser i den hyggelige tid. 

Undersøgelse af fyr 

Bestyrelsen har modtaget en del spørgeskemaer retur i forbindelse med den forestående undersøgelse af 

erfaringerne med vores fyr. Såfremt man ikke har nået at returnere spørgeskemaet kan det gøres i postkassen 

i nr. 16. 

Når analysen af spørgeskemaerne er tilendebragt vil bestyrelsen lægge resultatet af denne på foreningens 

hjemmeside sammen med evt. tips og tricks på de udfordringer vi møder. 

Den mørke tid 

Den mørke tid er ved at være over os, så husk derfor at sørge for at der er lys i lamperne ud mod stierne. Hvis 

pæren er gået, så kan en ny afhentes hos Klaus i nr. 16. 

Der er endnu nogle få beboere, der ikke har fået klippet hækken i år, hvilket betyder at det er ved at være 

sidste udkald, hvis dette skal nås!  Så undgår vi, at det generer de gående på stierne, også mens det er 

mørkt morgen og aften. 

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 ).   

Der er ligeledes godt gang i vores gruppe på Facebook (søg efter Ejbysvinget). Her bliver der lagt opslag op 

om stort og småt i dagligdagen. 

De bedste hilsener 

Bestyrelsen 

http://www.ejbysvinget.dk/

