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Bestyrelsen FUGLEVANGEN 

E-mail: fuglevangen@gmail.com  Grundejerforening 

                       3120 Dronningmølle 
Hjemmeside:  www.fuglevangen.dk   

 
 

Hej, 
 
I dag siger DMI for Dronningmølle Fredag 3. januar 2014: 
 
Først tørt vejr og lidt sol, senere skyet og ud på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Vinden 

tiltager og bliver jævn til hård fra syd og sydøst. I nat klarer det noget op fra sydvest, dog med 
enkelte byger. Jævn til hård vind fra syd og sydvest. Temp. hele døgnet omkring 6 grader. 

 
Vi håber alle kom godt ind i det nye år. 
 
Stormen var ret hård ved  mange træer også i vores område og vi har sammen holdt 
de berørte grundejere orienteret om situationen. 
 
De lokale og regionale aviser melder desværre om en del indbrud i vores område i 
december, med ødelagte vinduer etc. og tyveri af de mest mærkelige ting.  Vi får 
opringninger fra grundejere, som bemærker indbrud og stormskader.  Vi er blevet 
bedt om at kontakte de berørte grundejere og/eller politiet. I det omfang,  at jeg har 
telefon numre og/eller email-adresser, så gør jeg det gerne, men vi må understrege, 
at det ikke er noget vi kan garantere, at vi altid kan gøre og det er derfor meget vigtigt 
at alle prøver at lave aftaler med naboer og tilslutter sig ordningen "Trykpoliti"  
https://www.hjaelppolitiet.dk/tilmeld.aspx  
 
Det er også en god idé at tilmelde sig til Det Kriminalpolitiske Råds initiativ 
Nabohjælp:  http://www.dkr.dk/organiseret-nabohj%C3%A6lp 
 
Som Borgmester Jan Ferdinandsen lovede i efteråret har vi lige fået en kopi af det 
juridiske notat om sagen, som skal danne grundlagt for en beslutning i byrådet her i 
det nye år. Jeg har på Bestyrelsens vegne takket for notatet og  "notere at det jo styrker 

vores krav til en åbning af Park Allé og dermed en fjernelse af beton klodserne". 
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85973340/Notat%20om%20Park%20Alle%20af
%2020122013.pdf 
 
Vi følger selvfølgelig også op på det videre forløb i denne sag og vender tilbage til 
Jer alle når der foreligger noget nyt fra det nye Byråd. 
 
Mange nytårshilsener fra Jeres Bestyrelse 
 
 
Kjell 
 
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 
modtagene emailadresser, som blind kopi, dvs man kan kun se ens egen emailadresse, 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 tilføjet listen. 
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