Gribskov Grundejerforbund Øst
E-mail til Bestyrelsen: gggfost@gmail.com
Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 4
Dette Nyhedsbrev har kun 4 punkter:
1. Vand og Miljø gruppens møde 3.marts 2016
2. Forårsmøde med Landliggersammenslutningen 8/6-2016
3. Kundeforum Gribvand Spildevand Vandværksmøde 3. December 2015
4. Referat og kommentar fra Gribskov Kontaktudvalgsmøde (GKU) 17.03.16
1. Vand og Miljø gruppens møde 3.marts 2016
Referatet fra mødet kan læses vedhæftet og Steen Larsens fremvisning af status for grundvands
risici er også vedhæftet som bilag

2. Forårsmøde med Landliggersammenslutningen 8/6-2016
Forårsmødet på Sankt Helene Kildes kursuscenter vil i år finde sted fredag den 8. juni
og emnet vil være "V A N D", som uden tvivl vil have vores alles interesse! Reservere
dagen! Den formelle indbydelse forventes udsendt i slutningen af april.
3. Kundeforum Gribvand Spildevand Vandværksmøde 3. December 2015
Til almen orientering vedhæftes Adm.dr. Mette Therkildsens orientering fra
ovennævnte Vandværksmøde
4. Referat og kommentar fra Gribskov Kontaktudvalgsmøde (GKU) 17.03.16
Også her til almen orientering et meget "kortfattet" referat fra Gribskov Kommune
og en efterfølgende kommentar fra Formand Flemming Denker, Landliggersammenslutningen.
Mange hilsener og ønsker om en Dejligt Forår i vores dejlige sommerhusområder!
Kjell
PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle
vurderinger/fortolkninger står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet Browseren
og så skulle de pågældende hjemmesider gerne dukke op.
PS 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@gmail.com, så bliver email adressen
fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi,
dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke
umiddelbart kunne misbruges. Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende Nyhedsbrevet til sine egne
grundejere.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses på fra vore hjemmeside www.gggf.dk
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