
NYHEDSBREV
Kære medlemmer af G/F Fyrrelunden

Håber ikke i skrivende stund, at sommeren faldt i søndags (d. 30.06) Men lige ser vejrudsigten ikke
for godt ud.

Det er vigtigt, at parasoller og andre vindfølsomme ting er blevet forsvarligt forankret.

Der er blevet nedsat et udvalg til fællesarealet, som er sammensat således at begge veje er
repræsenteret.

Udvalgets medlemmer kan ses på hjemmesiden. Når den bliver opdateret.

Vi har haft det første møde og haft fælles vandring med Martin Jørgensen. Her blev udvalget
orienteret om hvilke arter der er invasive og hvilke der var gode for biodiversiteten.

Der vil foreligge en opdateret plan på hjemmesiden. Men indtil da, vil man opleve, at der er blevet
”ringet” flere træer og der er blevet fældet, så der er fremkommet trampepestier i hjørnerne.

Det gør, at man kan gå en tur i ”skoven” Og brug nu trampestierne er markeret med blåt/gult

De fældede træer skal blive ligge og rådne stille og roligt. De vil være til gavn for dyr, insekter m.m.

Desværre viser det sig, at der er grundejere, der har brugt arealet til eget haveaffald, og der ligger
rester af plastik.

Så hvis man har lidt dårlig samvittighed, må der gerne ryddes op.

Der er ligeledes konstateret ca. 40 steder at der ikke bliver overholdt regler om beskæring af
beplantning m.m. Se vedhæftede.

Jeg har talt med skraldemanden, der siger det er godt vi har så bred en vej, så han kan køre på
midten. Han og evt. udrykningskøretøjer skulle gerne kunne komme frem uden at beskadige deres
biler.

Nogle af stederne, især på Egelunden er det grundejerforeningens ansvar. På et tidspunkt vil de
implicerede grundejere få en skriftlig påmindelse.

HUSK!  At holde rabatten uden for de enkelte parceller, det gælder specielt dem der har den brede
rabat.

Det skal oplyses, da alle ikke mener de er blevet orienteret, at udskiftning af tv kanaler først sker d.
1. december grundet opsigelsesvarsler.

Genbrug fra nyhedsbrev sidste sommer:

Vi har nogle meget simple ordensregler, godkendt af generalforsamlingen. Et af disse er hensynet
til naboer og andre i ens nærhed, hvilket kommer til udtryk ved, at larmende maskiner o.lign. ikke i
en given periode af året må anvendes efter kl. 12 på lørdage og søn- og helligdage. Det er just ikke
godt naboskab at genere andre med maskinkraft midt i frokosten.



Sidste nyt er at, gravhøjen er blevet synlig. Vegetationen er blevet slået ned med le. Nyd den, men
pas på den.

I ønskes alle en forhåbentlig herlig sommer og nyd vores dejlige område.
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