Bestyrelsen

FUGLEVANGEN
E-mail: fuglevangen@gmail.com Grundejerforening
3120 Dronningmølle
Hjemmeside: www.fuglevangen.dk
Hej,
Vi har et punkt i dette Nyhedsbrev nr. 5:
1. Trimning af vejtræerne på Fuglevangen
Hermed en appel til alle grundejer med en grensaks og/eller motorsav om at frivilligt
møde op ved Foreningens Opslagstavle i week-enden den 19. og 20. oktober ved 9tiden.
Vi har ikke flere penge i år på vedligeholdskontoen, så alt hvad vi selv kan stå for ad
frivillighedens vej er en besparelse til næste år!
Det er naturligvis valgfrit om man vil give et nap med både lørdag og søndag eller
kun én af dagene og vi forestiller os, at vi tager hver til sit i frokostpausen fra 12-15.
Os med grensakse er naturligvis velkomne til at arbejde igennem en frokostpause.
For at undgå logistik udfordringer sørger vi selv for egen fortæring af både vådt og
tørt
Vi stopper arbejdet med motorsave ved 18-tiden og regner med forladelse for støjen
og for ikke at overholde vores eget ordensreglement i denne gode sag tjeneste
Grundejerforeningen har ingen ulykke eller ansvarsforsikring, der dækker dette
arbejde, så vi deltager alle på eget ansvar og risiko.
Høreværn og hjelm er selvfølgelig et krav til os med motorsave. Havehandsker er en
god idé for alle.
Ifølge Skovskolen i Nødebo skal vi opstamme de nederste grene, af hensyn til
græsslåningen, og trimme toppen af alle de nye træer i ca. 1,5- 2 m højde.
De ca. 31 store træer skal også skæres ned i 1,5-2 meters højde (lige over grenene,
så der ikke er en stub, der kan få råd) og brændet vil naturligvis tilfalde dem med
motorsav.
I tilfælde af fordelings spørgsmål så er Bent Guldborg og jeg salomoniske dommere
og vores eventuelle fordelingsbeslutninger kan ikke overklages!
Hvis vi når at få fældet rigtigt meget, så vil vi leje en diesel flisemaskine i Saunte for
kr 2.000,- (inkl. Moms og kørsel til og fra) for en dag. Det således flisede materiale vil
henligge til fri afhentning!
Vi bliver nok nødt til at leve med at grenaffaldet ligger i rabatten i nogle dage, men vi
vil selvfølgelig prøve at rydde op efter os efter hånden og her er besøgende halvstore
børn og børnebørn, jo velkomne til at give en hånd med.
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I dag siger DMI: Uge 41 og 42 er selvfølgelig mere usikre. Men det ser ud til, at
uge 41 kan starte rigtig pænt med varmt vejr og primært sydøstlige vinde,
skabt af et stort højtryk der muligvis dannes over Vesteuropa. Senere på ugen
nærmer et dybere lavtryk sig højst sandsynligt fra vest med regn, lavere
dagtemperaturer og mere blæst.
Et konkret bud på efterårsferieugen uge 42 er lidt for usikkert lige nu. Der er
dog ingen tegn på en specielt stabil vejrsituation. Vi skal derfor formentlig
forvente lavtryk og fronter, som passerer landet fra vest.
Hvis der mod forventning skulle forvilde sig et lavtryk ind over Fuglevangen i
Dronningmølle med vedvarende regn denne week-end, så aflyser vi selvfølgelig hele
operationen og finder en anden week-end.
Mange efterårs hilsener fra Jeres Bestyrelse

Kjell Nilsson
Formand
Grundejerforeningen Fuglevangen
3120 Dronningmølle

PS:

Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive
til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve.
Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne email adresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens
egen email adresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke
umiddelbart kunne misbruges.
Anbefal gerne naboer og genboer som ikke modtager Nyhedsbrevet at sende en mail
til fuglevangen@gmail.com, så bliver de føjet til listen.
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