
 
 
Vinterperioden er på vej 
 

Det er nu på tide, at vintersikre dit hus. Den første frost er på vej, så hvis du ikke kan  
holde huset frostfrit, er det en god ide at lukke for vandet i målerbrønden.  

Det er også en rigtig god ide at sikre løse havemøbler, trampoliner og andet 
løsøre inden vinterens storme rammer.  

 
Genplantning efter årets fældning af træer 
 

Husk november er et godt tidspunkt at plante nyt til erstatning for eventuelle  
fældede træer og buske.  

Og vinterperioden er, som vi nævnte i sidste nyhedsbrev, en god periode til at  
beskære træer og buske – både på egen grund og det, der går ud over veje og  
stier.  

 
Vinterarbejder i området 

 
I løbet af vinteren renoverer Per legepladserne. Der vil både være tale om  
udskiftning af plader og andet træværk og afrensning af maling og klargøring til  

maling i foråret.  
 

I løbet af vinteren vil Syrenvej og Halbyvej blive kørt igennem med graderen.  
Hældningen på vejene bliver derved rettet op, så vandet igen kan løbe af dem.  
Der skal ikke nyt grus til, da vi vurderer, at der er nok grus, der ved hjælp af  

graderen flyttes til den rette hældning.  
 

Møllesagen 
 

Projektmagerne bag mølleprojektet er i gang med at rejse de to møller. De rejser  
dem på eget ansvar, da Mølleudvalgets klage stadig er under behandling i 

Planankenævnet. Mølleudvalget har desværre fået afslag på, at klagen kunne  
have opsættende virkning på byggestarten.  

Der er en dialog i gang blandt andet i aviserne om mulighed for en eventuel 3.  
mølle.  

Mølleudvalget følger sagen og kæmper stadig. 
 

Fibernet 
 

En grundejer har været i dialog med RAH og har fået oplyst, at alle medlemmer i 

Grundejerforeningen vil kunne få fiber hos RAH. Så hvis du ikke kom med i første 
omgang, skulle det være muligt nu. Kontakt RAH.  

 
 

November hilsner fra bestyrelsen 
 


