
Nyt fra Grundejerforeningen Norsvej, oktober 2012   
 

Første og fremmest vil bestyrelsen sige tak til de mange børn og voksne som deltog i den store jubilæumsfest 

Sct. Hans aften. Det var en fantastisk juniaften med god mad, musik, bål og masser af hygge. Også stor tak 
til festudvalget for et godt stykke arbejde.  

 
Ny kontrakt på vintervedligehold 

Bestyrelsen har på foreningens vegne netop indgået en kontrakt med FMT A/S vedrørende snerydning og 

saltning af vores fællesveje og stier. Glatførebekæmpelsen vil sædvanligvis være afsluttet senest kl. 06.30. 
Kontrakten løber i første omgang fra 1.11.2012 til 16.4.2014, dvs. de kommende to vintre. 

 
Henkastet affald 

Der har desværre vist sig en tendens til at der henkastes affald i de levende hegn som omgiver vores 
områder. I hegnet mod Norsvej er der bl.a. for nyligt henkastet gammelt trådhegn (!) og haveaffald. Dette 

både strider mod vores kodeks og respekten for vores fællesområder. Derudover er hegnet mod Norsvej 

kommunalt område og foreningen risikerer at modtage en regning for oprydning. 
DET ER IKKE I ORDEN AT HENKASTE NOGEN FORM FOR AFFALD I DE LEVENDE HEGN. De personer 

som har henkastet affaldet bedes sørge for at få det fjernet og kørt på genbrugspladsen snarest. 
 

Arbejdsdag: 

Vores områder trænger til en gevaldig oprydning. Derfor indkalder vi til en fælles arbejdsdag  

Søndag d. 11. november kl. 10:00 – 12:00  
Der vil være opgaver for både børn og voksne, så tag hele familien med. Arbejdet afsluttes med sandwich, 

øl/vand og socialt hygge. Tilmelding skal ske på www.norsvej.dk senest 5. november.  
 

Efterlysning af nye udvalgsmedlemmer:  
For at sikre, at vores områder og fællesfaciliteter lever op vores forventninger og at vi har de bedste 

leverandør priser på vores ydelser, har både vej og leg- og vedligeholdelsesudvalgene brug for at der er 
yderligere 1-2 personer som kan bidrage til deres arbejde.  

At være i et udvalg kræver ca. 3-4 udvalgsmøder om året samt at man deltager aktivt i bl.a. leverandør- og 

kommunekontakt, kontrollerer udført arbejde samt holder øje med at vores område og faciliteter er i god 
stand. Så hvis du vil give en hånd med, eller har spørgsmål, så send os en mail med dit navn, adresse og 

mobil/tlf. nr./mail: bestyrelsen@norsvej.dk eller henvend dig til formanden Michael, Padborgvej 11 
 

Indbrud i vores område: 

I løbet af sommeren har der været indbrud i flere huse i foreningen. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen 
til en øget nabohjælp, når naboen er f.eks. er på ferie. Støder man på personer/biler/varevogne i området 

med ”mistænkelige adfærd” så ring straks til politiet på 114 med informationen.  
 

Nyt omkring indkøbsaftaler: 
Foreningen indgik sidste år en aftale med Kim Larsen Gasteknik ApS angående serviceeftersyn og 

serviceaftaler på gasfyr. Aftalen er nu fornyet og ændret en smule. Desværre er priserne også steget lidt men 

er dog stadig yderst rimelige. Derudover opnår vi yderligere 10 % rabat når/hvis der er 20 eller flere tilmeldte 
husstande fra foreningen, pt. er 6 huse tilmeldt. Se mere info og tilmelding på www.norsvej.dk 

 
Der er også indgået en ny aftale med Colorama Køge (maling/træbeskyttelse m.m.). De giver 20 % rabat 

på alle vare, også udsalgsvare. Se på yderligere info på www.norsvej.dk  

 
Enkelte husstande (Padborgvej 9 og 11) har fået opsat solcelleanlæg på taget. I den forbindelse arbejder vi 

på at lave en indkøbsaftale med leverandøren af solcellepanelerne, hvor foreningens medlemmer evt. kan få 
en mængderabat ved at gå sammen. Informationsmødet afholdes  

Mandag d. 5. november 2012 kl. 19.00 
Arrangementer afholdes på Asgård Skole i kantinen. Tilmelding til informationsmødet samt yderligere 
information omkring solcelleanlæggene findes på www.norsvej.dk. Tilmeldingsfristen er den 29. okt. 

 

 
 

 
 

VEND 
 



Hjemmesiden www.norsvej.dk  
I løbet af det sidste års tid har foreningens hjemmeside gennemgået en større reorganisering og er nu ved at 

være på plads. Slut resultatet skulle gerne være en mere overskuelig hjemmeside med mere relevant og 
opdateret indhold, det er dog ikke alle sider der er helt færdige endnu. Derudover er der nye funktioner som 

tilmelding til arrangementer, bedre integration med debat forum og elektronisk nyhedsbrev. For at undgå 

uautoriseret brug kræver en del funktioner at man er logget ind først. 
 

Registrering 
Alle medlemmer af foreningen opfordres til at registrere sig (= oprette sig som bruger) på hjemmesiden.  

1. Klik på Registrer link i Log-in boksen i højre side af skærmen 
2. Udfyld brugernavn, e-mail adresse, navn og adresse. OBS på vejledning ang. brugernavn, det skal 

indeholde navn og/eller adresse – f.eks. Padborgvej11-Michael 
3. Hvis man ikke ønsker at modtage det elektroniske nyhedsbrev fjernes hak i Ja tak boksen nederst 

(anbefales ikke) 

4. Klik på den grønne Registrer knap 
5. Du modtager nu to mails: en med et password og en mail fra mailsystemet hvor du skal bekræfte din 

tilmelding til nyhedsbrevet. Husk at tjekke dit spamfilter hvis du ikke modtager disse mails. 

6. Ved hjælp af dit brugernavn og passwordet kan du nu logge ind på hjemmesiden 
Man kan oprette hele husstanden som én bruger eller man kan oprette flere brugere pr. adresse. 

OBS. Alle ny-oprettede brugere der ikke har opgivet navn og adresse slettes uden varsel. 
 

Ændring af password 
Det automatisk genererede password man får fra systemet er ikke let at huske. Hvis man ønsker det kan man 

efter registreringen ændre sit password til noget simplere: 

1. Log-in med det tilsendte password 
2. Klik på dit brugernavn i højre side af skærmen -> din profil vises 

3. Klik på (Rediger) link 
4. Nu kan alle dine brugeroplysninger ændres, undtagen brugernavn 

5. Nederst på siden kan nyt password indtastes, skal indtastes to gange 

6. Klik på Opdater bruger knappen nederst når du er klar 
Man kan også anvende Husk mig funktionen, så logges man ind automatisk når hjemmesiden åbnes. 

 
Spørgsmål, feedback og gode ideer ang. hjemmesiden kan sendes til webmaster@norsvej.dk 

 

Fremover kommer alt information fra foreningen kun på elektronisk form 
Bestyrelsen har besluttet at al information fra foreningen fremover kun lægges på hjemmesiden og/eller 

udsendes som elektroniske nyhedsbreve, det gælder også referatet fra generalforsamlingen i marts 2012 som 
har ligget på hjemmesiden siden april måned.  

Der er dog to undtagelser til denne politik: 
 Indkaldelser til generalforsamling vil også fremover blive omdelt til alle husstande i papirformat 

 Indtil videre er der en overgangsordning således at man fortsat kan få alt information på papir.  

Såfremt man fortsat ønsker at modtage nyhedsbreve og referater i sin postkasse, så SKAL 

nedenstående slip udfyldes og returneres til Michael Andersen, Padborgvej 11, senest 11/11.  

 
Når man er oprettet som bruger på hjemmesiden er man også som standard tilmeldt det elektroniske 

nyhedsbrev. Derved vil man automatisk modtage information direkte i sin e-mailboks når der er nyheder og 
referater fra foreningen.  

 

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej 
bestyrelsen@norsvej.dk  

 
 

 

 
-------------------------------------------------------------- klip------------------------------------------------------------------- 

 
Jeg ønsker stadig at modtage nyhedsbreve og referater fra foreningen i min postkasse  

 

NAVN:   ___________________________________________________ 
 

ADRESSE / NR: __________________________________________________  (okt. 2012) 

mailto:webmaster@norsvej.dk
mailto:bestyrelsen@norsvej.dk

