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Velkommen til 2019    
 

Velkommen til 2019 
Kære grundejere og lejere i Fredensborg Søpark,  
Bestyrelsen ønsker alle et GODT NYTÅR og velkommen til 2019 
 
Indbrud i Søparken 
December blev hvad indbrud angår en dejlig fredelig jule- og årsskiftemåned. 
 

Nordsjællands Politi oplyser følgende: 
I hele 2018 har der været begået 11 indbrud, primært ved 2 indbrudsbølger i henholdsvis 
februar og august. 
Indbruddene fordelte sig således, 9 indbrud i Kovangen og 2 i Maglegårdsvejområdet 
hvoraf det ene fandt sted i november måned. 
 

Så – vi fortsætter alle med at følge de mange gode råd og anvisninger, vi igennem de 
sidste 3-5 år har modtaget fra både Nordsjællands Politi og Nabohjælp.  
 

Husk, vinterferiemånederne januar og februar er også fristende for indbrudstyvene. Skal I 
på vinterferie, så gardér jer med nabohjælp, besøgsaftaler, motorkøretøj i carporten og giv 
huset indtryk af at nogen er hjemme. 
 
November- og december måneders storme 
Som alle sikkert har bemærket slap vi for ødelæggende storme i november og december. 
Grundejerforeningens AKUTTE STORMBEREDSKAB kom slet ikke i arbejdstøjet i hele 
2018. 
Godt for vores smukke natur og ikke mindst godt for foreningens driftsøkonomi. 
 

Det nye år startede derimod med storm. 
Vi her i Fredensborg Søpark er sluppet billigt indtil videre. 3 ahorntræer i 
Æbleskovområdet faldt for stormen. Vores friske skovmænd sørger snarest muligt for 
opskæring og den efterfølgende oprydning.  
 
Områdetilsynet 
Foreningens områdetilsyn kan melde om en rolig nytårsaften uden skader og/eller 
ødelæggelser på fællesarealernes natur og installationer herunder vores 2 helt nye 
hjertestartere. 
Fredensborg Søpark var her den 4. januar stort set rengjort efter nytårsskyderier og 
udendørs aktiviteter. De enkelte hængepartier er blevet bragt i orden af bestyrelsens 
næstformand Erik Løye-Philipsen, som året igennem er ansvarlig for områdetilsynet. 
 
 
Fra bestyrelsen, bestyrelsens stående arbejdsudvalg og foreningens to revisorer ønsker 
vi alle beboere i Fredensborg Søpark velkommen til 2019. 
Og husk, Grundejerforeningen afholder sin 45. ordinære generalforsamling  
onsdag den 27. marts i Restaurant Fredensborghusenes restaurant og selskabslokale. 
Generalforsamlings-indkaldelse med middagsinvitation udsendes i trykt form til alle 
medlemmer. 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Formand 


