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Så er det igen tid til grundejerforeningens årlige tøndeslagning. 
Tøndeslagningen er for børn (til og med 13 år), børnebørn, oldebørn samt 
for dem, der er ældre (voksne og store børn) søndag den 11. februar 
klokken 10.30. Tønden hænger ved Harevænget 30.  
 

 

3 tønder - børn - damer - herrer.  

Vi håber traditionen tro at se mange børn og voksne til 
tøndeslagningen. 
 

Billetter til tøndeslagningen kan købes hos:  
- Mikael Hauschultz, MobilePay Mobil , 

angiv antal Voksne og Børn, samt adresse:  
- Tonny Bengtsson . Kontant. 

 
Pris: kr. 21,- for børn og kr. 30,- for voksne,  
senest onsdag den 7/2. 
 

Der er varm kakao (plus rom til de voksne) og 
fastelavnsboller efter tøndeslagningen. 

 

PS: Generalforsamling afholdes mandag den 30. april 2018. 
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Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at holde sig orienteret omkring diger i 
Dragør. 
 
Deltag f.eks. ved det åbne stormøde i Hollænderhallen d. 6. februar kl. 19:00  
 
Bestyrelsen har også været til møde afholdt af kommunen. 
 
På mødet blev processen fremlagt. Fasen ’Dialog med lokalsamfundet om diger i 
Dragør’ skal være afsluttet 25. februar 2018, hvorfor alle som har en mening 
omkring emnet skal sørge for at gøre opmærksom på denne overfor projektet. Al 
information fra borgerne vil blive indsamlet til et oplæg til kommunalbestyrelsen. 
 
Når projektet når til ’Offentlig høring’ vil indflydelsen på projektet være mindre end 
nu. 
 

 
De tilstedeværende grundejerforeninger på mødet blev opfordret til at starte dialogen i 
foreningerne, og udnytte deres kontakt til alle grundejere.  
 
Kommunens hjemmeside om emnet: 
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer/ 

 

Specielt Niras rapport om mulige løsninger: 
https://www.dragoer.dk/media/20243/niras-rapport-stormflodssikring-af-dragoer-kommune-pdf.pdf 

 

Samt at deltage i debatten på facebook: 
https://www.facebook.com/Diger-i-Dragør-367049347052042/ 

 

 


