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      1. september 2013 
Kære medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. 
 
 Så må det være på tide at sende jer alle lidt nyt på en række områder. Bestyrelsen håber meget, at I i 
fulde drag har nydt sommeren, der i juli vel kan siges at have været helt i top med sol og varme. 
 
TV-omlægning 
 
Det store projekt i dette år er omlægningen til digital TV-fordeling i vores TV-anlæg. Dette er for så vidt angår 
opdatering af hovedstation og fordeler/modtageskabe sket i uge 35 – som tilsagt fra INSTA A/S.  
 
 Samtidig har bestyrelsen bedt om grundejernes tilbagemelding om valg af TV-pakke pr. 19. august. 
Efter udsendelse af div. opfølgende mails og telefonopkald til flere kom der pænt med ”eftertilmeldinger”, så vi nu er 
oppe på 54, der ønsker pakke 1, og 20, der vil have pakke 2. Samtidig er der 18, som enten har frameldt brug eller 
som (og det er de fleste) ikke har svaret. Bestyrelsen agter ikke fortsat at kæmpe for at få de sidste meldinger i hus, 
hvorfor senere opdateringer må ske for den enkelte grundejers egen regning (som ikke er særlig stor). Samtidig skal 
opmærksomheden henledes på, hvad der var beslutningsgrundlaget på generalforsamlingen, bl.a. at forbindelse fra 
fordelerkasse (dem langs vejen) ind til huset var grundejerens eget ansvar, ligesom at modtageforhold (fjernsynstype 
og/el. boks samt kabler) lå hos den enkelte. 
 
 MEN DETTE ER IKKE DET SAMME, SOM AT ALLE NU KAN SE FJERNSYN! 
 
 Det viser sig nemlig, at der IKKE i fordelerboksene, som generelt ikke har været opdateret og vartet 
gennem tiden, men kun justeret meget lidt, er numre på de enkelte fordelerkort til de enkelte parceller. Man kan 
således ikke i fordelerkasserne se, hvilket vejnummer den enkelte forbindelse er til. For at dette skal foretages, skal 
såvel grundejer (med adgang til fjernsynet) som INSTA A/S være til stede. 
 
 OG DERFOR KAN MANGE IKKE SE FJERNSYN ENDNU! 
Firmaet har tilsagt at være behjælpelig med at få dette på plads, men kører ikke op fra Midtsjælland til den enkelte 
(hvilket er meget forståeligt). 
 
 De grundejere, der ikke har signal, anmodes derfor om, til Steen Arne (steenarne48@gmail.com) at 
meddele, hvilke dage I vil være i jeres sommerhus, så vil han forsøge at få samlet de anmeldte i ”pakker”, der 
derefter kan ordnes. Dette tager den tid, det nu tager. Efter det for bestyrelsen foreliggende er der dog visse af de 
fastboende, som er på plads. Gør jer selv den tjeneste at få anmeldt dette, så tingene kan komme på plads. 
 
Øvrigt 
 Og nu går vi ind i efteråret, hvor der gerne skulle være nogle gode dage og weekends til bl.a. 
haveoprydning, beskæring m.m. Bredden på stierne begynder visse steder at være på plads, så det går fremad. Husk 
at afbrænding skal ske uden gener for naboer – og desuden har containerpladsen åbent i Frederiksværk (så vi ikke 
får affald læsset af på fællesarealet eller på naboers grunde/jorde). 
 
 Som sædvanligt vil kommunen sørge for slåning af fællesareal hen på slutningen af efteråret og 
grundejerforeningen vil fortsat sørge for, at stierne er slået, så længe græsset gror. 
 
 Når frosten får rigtig fat, vil der også i år ved postkasserne stå en kasse med sand/salt, som den 
enkelte kan strø med for at (forsøge på) at afhjælpe is på området ved postkasserne. 
 
 Og så er der ellers blot at ønske alle et smukt efterår og gode stunder i Tollerup. 
 

På bestyrelsens vegne og 
med venlig hilsen 

Jesper Helsø 
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