
TIL LYKKE MED DIT/JERES SOMMERHUS 

 
Du/I er nu medlem af grundejerforeningen Fyrrelunden, der med dette velkomstbrev vil byde dig/jer hjertelig 
velkommen til området og samtidig give nogle oplysninger, der kan være til nytte for nye husejere. 
 
Først og fremmest vil vi fortælle jer, at foreningen har sin egen hjemmeside: www.fyrrelunden.dk 
 
Her findes bl.a. oplysninger om både praktiske og formelle regler samt telefonnr. og e-mail på 
bestyrelsesmedlemmer, som kan spørges til råds. 
 
Antenneanlægget forvaltes af Steen Arne, Fyrrelunden 68, tlf. 50504864. Henvendelse om tilslutning kan 
rettes hertil. 
 
Man tilmelder sig renovationsordning hos kommunen. Den ordinære tømning finder sted om tirsdagen i 
de ulige uger. Man kan mod betaling få tømt oftere om sommeren, se Halsnæs Forsynings hjemmeside 
https://www.halsnaes.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx 
Derudover kan der afhentes storskrald to gange om året, forår og efterår. Man ringer selv til Marius 
Pedersen for tilmelding til afhentning, tlf. 44 88 86 02. 
Som borger i Halsnæs Kommune kan du/I benytte Genbrugsstationen, Havnesvinget 10, 3300 
Frederiksværk. 
 
Postkasser 
Sørg for at få de to nøgler til postkassen fra de tidligere ejere. Der findes ingen universalnøgle. Det er jeres 
eget ansvar at få tømt postkassen, så den ikke går i stykker pga overfyldning. Det tilrådes af få mærkat på 
posthuset med ”Ingen reklamer” til at sætte på postkassen, hvis man ikke jævnligt er forbi. 
 
Græsslåning kan foregå alle hverdage indtil kl. 20. 
Lørdage, søndage og helligdage i perioden 1. april – 31. august mellem kl. 9 og 12 
Lørdage, søndage og helligdage i perioden 1. september – 31. marts mellem kl. 9 og 18. 
 
Vær opmærksom på, at hunde skal holdes i snor. Vi opfordrer hundeluftere til, at hundens 
efterladenskaber samles op, og smides i en lukket plasticpose i den nærmeste affaldsbeholder. Så undgår 
små barnefødder og folk, der skal luge ukrudt at komme i kontakt med det. 
 
Med disse ord bydes du/I endnu en gang velkommen til et attraktivt område i Nordsjælland, og lad os alle 
kollektivt være med til at beholde stedet attraktivt. 
 
 
Med venlig hilsen grundejerforeningen Fyrrelunden 
 
Anne Lyngbye 
alyngbye@gmail.com 
tlf 3077 0730  
 
 
 


