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Dronningmølle Aktivitets- og mødehus
Region Hovedstadens Råstofsplan 2020-2024

1.

Dronningmølle Medborgerhus?

Dronningmølle Borgerforening har indkaldt til et orienterende møde Mandag den 26. november:
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Hvis du ønsker at købe borgeraktie, kan du enten betale på bankkonto 4356 8294321 eller
mobilepay 64391. Husk at skriv dit navn på overførsel/mobilepay, så du kan registreres hos
borgerforeningen og få din aktie og mursten og/eller kan få dine penge tilbage i tilfælde af, at
projektet ikke lykkes. Det kan være 100, 200, 500 eller 1000kr.
Vi har drøftet projektet i Grundejerforeningen Fuglevangens Bestyrelse og vi vil have 2
repræsentanter med på mødet på mandag og ser frem til at høre mere om, hvordan de løbende
driftsudgifter forventes dækket, herunder om aftalen om husleje og opsigelsesfrister etc. Udtrykket
”få din egen mursten” er måske lidt misvisende, da projektet bygger på at huset skal lejes.
2.

Region Hovedstadens Råstofsplan 2020-2024

Fra politisk side er der stillet spørgsmål til ministeren, hvorfor Regionen ikke medtager import af grus
og sand i den kommende råstofsplan – vi afventer svar!
I den nuværende Råstofs Plan for 2016-2020 er det jo anført, at grus og sandkvaliteten ved Tegner
Museum og Rusland ikke er af optimal kvalitet for byggeri, så vi går ud fra at området fjernes helt i den
kommende 4-årsplan!
Vi må hjælpes ad med at følge udviklingen af denne ”gyser-historie”.
Mange hilsener og ønsker om en god vinter!
Kjell

PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger og fortolkninger
står for min personlige regning.
PS 2: Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom
den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges. Husk at sende adresse/mail
ændringer til fuglevangen@gmail.com - Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses på fra vore hjemmeside www.fuglevangen.dk og
på vores Facebook: fuglevangen@gmail.com
PS 3: Husk der er højre vigepligt i hele vores område!
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