
 

Nyhedsbrev Grundejerforeningen Mælkevejen 

 
  

Med vinteren som nu banker på er det nu blevet tid til indbetaling af kontingent. 

Alle husstande i grundejerforeningen Mælkevejen betaler et årligt kontingent.  

Hvis du er husejer, så skal du betale 600 kr. til dette nummer i Mobilepay 405093 
 

HUSK i ”tilføj kommentar” feltet at skrive din adresse ind, således at kassere kan se, hvem der 
betaler. Hvis du bor til leje, så afregner grundejerforeningen med den som ejer boligen. Du skal som 
lejer altså ikke indbetale nu.  

Til dem som ikke har Mobilepay eller som ikke føler sig tryg ved at bruge dette. Så er det også 
muligt at indbetale sit kontingent på 600 kr. til foreningens konto:  

Reg.: 3914 
Kontonummer: 3218166644 
HUSK at skrive din adresse ind, så vi kan se hvor pengene kommer fra.  

Sidste frist for indbetaling 15/12-2022  

Så vil vi også gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til alle jer nye beboere som er 
kommet til. Vi håber I er faldet godt til i området og har fået hilst på jeres nye naboer. Hvis I gerne 
vil vide lidt mere, så kan I følge lidt med på disse 2 medier. 
 
Hjemmeside: www.mejerivænget.dk 
 
Facebook gruppe: Grundejerforeningen Mejerivænget 
 
Vi vil forsøge at starte et aktivitetsudvalg op, så man har mulighed for at lave noget sammen med 
sine naboer. Det kan være strikkeklub, gåture i området eller andre ting.  
 
Det er som sådan ikke noget bestyrelsen vil stå for, men vi vil selvfølgelig gerne være med til at 
samle en gruppe og sprede det gode budskab. Så hvis det var noget for dig, så meld gerne tilbage til 
bestyrelsen.  
 
Så har vi haft besøg af kommunen med efterfølgende rundgang i vænget ang. klipning af 
lindetræer, samt beskæring af det grønne område omkring legepladsen. Disse opgaver bliver sat i 
gang inden for de næste par måneder. Der er ligeledes blevet tyndet ud omkring de 2 overflade 
bassiner som, findes i vænget.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


