
Grundejerforeningen Fyrrelunden 
 

Formand: Jesper Helsø, Jellingvej 11, 3650 Ølstykke, tlf.nr. 20 10 97 20. E-mail: jesperhelsoe@email.dk 
 
 

      August 2015 

Sommerens nyhedsbrev 2015 

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden 

En rimelig sommer er ved at rinde ud med gode og mindre gode dage (rent temperatur- og regnmæssigt). 

Området har været befolket med sommerbeboere og gæster i en lind strøm – og forhåbentlig har alle nydt 

dagene. 

Det tyder også på, at det tidlige forårs storme og rasen er ryddet op hos de berørte medlemmer. Og 

heldigvis skete der ikke store skader på huse eller ejendomme. 

Reelt er der ikke ret meget nyt, men dog et par punkter, som bestyrelsen vil gøre opmærksom på. 

Området består af medlemmernes grunde (afmærket med skelpæle, som man selv lige finder inde i 

bevoksningen) og fællesarealer, dels det store nede ved højen, dels stierne. Hvad den enkelte fælder på 

egen grund bliver vedkommendes eget ansvar, men det skal henstilles, at såfremt man ønsker at fælde på 

fællesareal – ja, så spørger man lige bestyrelsen og naboer. Selvtægt er ikke særligt ønskværdigt. 

Det store fællesareal slås én gang om året. Stierne slås ved behov. 

Langs vore veje står der gode, sunde træer. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at vejmyndighederne har 

fastlagt, at træer skal være beskåret til en højde af 4,20 meter over kørebane. Enkelte medlemmer kunne 

godt lige tage stigen og få savet lidt i grenene, så vi ikke får vrøvl med vognmænd og skraldemanden. Og 

skulle det ske, at naboer ikke gør det, så kan man godt selv gøre det. 

Foreningen driver et fælles TV-anlæg, jf. beslutning på generalforsamling. Desuden er det fastlagt i vore 

bestemmelser, at der ikke må være skræmmende paraboler i området. Skulle der nu være nogle, som har 

sådanne opsat, ville det være dejligt, om man efterfulgte fællesskabets bestemmelser og nedtog disse. 

Bestyrelsen er ikke bekendt med indbrud i huse i dette forår eller sommer. Men der har været lidt 

”bøllestreger” på et enkelt hus med en knust rude. Ikke rart for ejeren. Tak til dem, som bor heroppe fast 

og som går/cykler deres runder i ny og næ, og dermed er med til at skabe lidt overvågning. 

Sluttelig sendes I alle de bedste ønsker om et godt efterår. 

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 
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