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Kære beboere 
 
Hermed bestyrelsens orientering om ejerforeningen.  
 
Vi minder jer om, at bestyrelsen har følgende vision og mission for sit arbejde:  

 
Vision:  
Ejerforeningen Farumhus skal være den mest attraktive ejerforening i Furesø Kommune for 
den type boliger, som ejerforeningen består af.  
 
Mission - og vejen til at nå der hen:  
Et godt beboer-fællesskab med en åben dialog, sund økonomi, velholdte ejendomme og 
udendørsarealer – og håndhævelse af ejerforeningens husorden. På den måde vil ejerforenin-
gen være det foretrukne valg for nye købere og dermed lettere at sælge - samt ikke mindst et 
godt sted at være for os, der bor her. 

 
Kombi-skur 
Anlægsgartnerfirmaet river det gamle skur og cykelparkeringen ned og planerer området m.v. i 
uge 19 og 20. Den 22. maj starter Lyngsøe A/S montagen af kombi-skuret, som forventes  
fuldført i uge 21. Imens byggeriet står på, opfordres beboerne til at bruge cykelparkeringen i 
kældrene, den indhegnede cykelparkering på parkeringspladsen ved nr. 20 og cykelstativerne 
ud for nr. 18 til de cykler, som er i brug. Bestyrelsen henstiller til, at cykelparkeringerne ikke 
bruges som opbevaringsplads til defekte cykler, men at disse opbevares i eget kælderrum eller 
bortskaffes. Løbehjul og legetøj skal opbevares i eget kælderrum eller inde i beboerens lejlig-
hed. 
 
Montering af vandmålere og relining/udskiftning af vandrør 
Der rundsendes særskilt information til beboerne med detaljer om dette projekt.  
 
Cigaretskodder 
Bestyrelsen modtager et stigende antal klager fra beboere over cigaretskodder, som smides 
ned i haverne, på andres altaner og på græsarealerne. Også lige uden for opgangene ligger 
der store mængder cigaretskodder. Det henstilles til at rygere bortskaffer cigaretskodder sam-
men med deres køkkenaffald – eller bruger det vægmonterede askebæger ved opgangen. Det 
er urimeligt og spild at tid og penge, at vores servicemedarbejder skal samle cigaretskodder op 
hver gang, han er i ejerforeningen. 
 
Sænk farten 
Der køres alt for stærkt gennem ejerforeningen. Flere børnefamilier har bedt os minde om, at 
der højst må køres 15 km i timen på ejendommens område.  
 
Affald 
Vi minder om, at effekter der smides i den store grønne container til småt brændbart max. må 
være 50 x 50 x 100 cm, og at denne container KUN er til brændbart materiale – IKKE til 
madaffald og bleer. Overtrædelse kan påføre ejerforeningen bøder fra kommunen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen for E/F Farumhus 

kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk  
 

 
P.S. Se invitation til fælles arbejdsdag på bagsiden af dette Informationsbrev 
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INVITATION TIL HYGGELIG ARBEJDSLØRDAG 
I inviteres til fælles arbejdsdag 

lørdag den 13. maj 2017 
 
 

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med jeres naboer. Det er ikke kun arbejdet 
der tæller, men i høj grad også det sociale samvær.  
 
Vi mødes lørdag den 13. maj kl. 9.00  
Mødestedet er grillpladsen ud for Ryttergårdsvej 18, hvor vi starter med at spise morgenmad 
sammen. Bestyrelsen orienterer om de planlagte arbejdsopgaver, som bliver fordelt efter, hvad 
hver enkelt kunne have lyst til at tage fat på. Som sædvanlig vil der være frokost samt drikke-
varer.  
 
Vi glæder os til at møde kendte ansigter - og meget gerne også nye.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Tilmelding bedes afleveret senest fredag den 5. maj til Birgit Mulbjerg, Ryttergårdsvej 18,  
lejlighed 308.  
 

I kan også tilmelde jer på følgende mail-adresse: kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk  
 
Giv da venligst samme oplysninger, som anført neden for.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
TILMELDING  
 
 
Jeg / vi kommer ________ personer lørdag den 13. maj 
 
 
 
Adresse: ___________________________________________________  

 

 

 

 

Husk også at du kan finde information på www.ejerforeningenfarumhus.dk   
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