
Nyhedsbrev februar 2018 
 
Kære beboere i Ejbysvinget. 
 
Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev indeholdende 
informationer til alle beboere i Ejbysvinget. 
 
Fastelavn 
Et af vinterens højdepunkter i Ejbysvinget er traditionen tro 
fastelavn, som gennemføres søndag d. 11. februar på legepladsen 
jf. omdelt flyer.  
 
Tak til initiativtagerne bag . 
 
Generalforsamling 
Med det snarlige forår kommer også den årlige Generalforsamling i 
grundejerforeningen. Denne gennemføres i år d. 17. maj i 
mødelokalet ved Ejbyhallen. 
 
Bemærk at forslag skal være bestyrelsen i hænde (kan 
sendes/afleveres til formanden Thomas i nr. 12) senest d. 15. april, 
for at kunne komme til behandling på generalforsamlingen. 
 
Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter som forefindes på 
www.ejbysvinget.dk  
 
Skulle man have interesse for at indgå i bestyrelsen eller i et udvalg 
er man velkommen til at kontakte formanden. 
 
Jubilæumsfest!! 
Vores forening bliver i år 10 år, og det skal naturligvis fejres med en 
ordentlig fest. Datoen bliver d. 18. august, og falder lidt tidligere i år 
således der ikke er sammenfald med Glostrup Byfest, ligesom vi 
satser på igen at være heldige med vejret. 
 

http://www.ejbysvinget.dk/


Jubilæumsfesten vil tillige være sammenfaldende med den årlige 
oprydningsdag i Ejbysvinget. 
 
Bestyrelsen vil på Generalforsamlingen give oplæg til at der 
afsættes flere midler til Jubilæumsfesten, end til den ”normale” 
årlige sommerfest, idet der i år er tale om et Jubilæum. 
 
Bestyrelsen har forventninger til at der i år kan etableres et velbesat 
festudvalg, der kan gøre jubilæet til en mindeværdig dag for alle.  
 
Parkering 
Parkeringssituationen i Ejbysvinget vurderes fortsat at være 
tilfredsstillende, og det er rart at se at det efterhånden er sjældent, 
at man ser biler parkeret på fortovet, idet parkeringspladserne 
længere nede af Ejbysvinget i stedet benyttes . 
 
Kommunikation 
Husk fortsat at gå ind på www.ejbysvinget.dk og hold jer orienteret. 
 
Såfremt der er noget I savner på hjemmesiden, så send en mail til 
bestyrelsen eller webmasteren (kontaktinformation findes på 
hjemmesiden ).   
 
Man kan også med fordel melde sig ind i facebookgruppen 
Ejbysvinget, hvor der også deles mange oplysninger beboerne 
imellem.  
 
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen. 

http://www.ejbysvinget.dk/

