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Kære Grundejer
TDC er sammen med Nordkysten gået i gang med at grave fiber ned i vores område.
I den forbindelse er det vigtigt at man kan komme til arealerne uden
forsinkelser, og derfor opfordres alle til at parkere biler, trailere og
andet på egen grund, således at de der graver uhindret, kan komme
til over alt på vendepladserne, gæsteparkeringer og på vejene.

Bestyrelsen informerer:

Husk også at fjerne alt hvad der evt. dækker for den grå boks der er
sat op på jeres huse så håndværkerne nemmere kan finde den.

✓

Hold dig opdateret på vores
hjemmeside:
www.faureagre.dk

Arbejdet foregår i etaper, og det betyder at de ikke nødvendigvis er
færdige med at grave i området når det første hold har været her.
Det henstilles til at I fremadrettet ikke parkerer på vendepladserne
og på gæsteparkeringspladserne, men holder egne køretøjer på
egen parcel. Dette fremgår i øvrigt også af foreningens vedtægter
§10.

✓

Kender du grundejerforenings
regler og vedtægter?

✓

Er du ikke helt sikker på aftaler
og regler for vores område kan
du finde de fleste af dem på
www.faureagre.dk.

Det er selvfølgelig vigtigt at vi altid følger de aftaler og regler vi har,
så vi er til mindst gene for skraldemænd, snerydning, gartnere og
hinanden og altid sørger for at holde fællesarealerne fri.

✓

Har du nogle gode ideer eller
tanker kan du kontakte
bestyrelsen via
kontakt@faureagre.dk

Det vil være nødvendigt, ud for enkelte parceller at grave foran indkørsler. Nordkysten har lovet os, at hver enkelt bliver adviseret gennem et brev i postkassen senest dagen før. Derfor er det ekstra vigtigt at I holder øje med jeres postkasse i disse dage.
Vi forventer ikke de største gener i forbindelse med nedgravning af fiber i området.
Med ønsket om en glædelig jul.
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