
 

 

Velkommen til 
 

 

 

 



 

Hvem er vi 
 

 
Grundejerforeningen Duemosen blev stiftet i 2005. 

Vores område Snogekær og Snogedam 

fordelt på rækkehuse, dobbelthuse, gårdhuse og parcelhuse. 

 

Legeplads 

Vi har med årene fået skabt et dejligt grønt område, midt i bebyggelsen. Hvor der er 
plads til leg, og boldspil. 

Borde og bænkesæt, ved legepladserne. Hvor familierne kan hygge sig.  

 

Der er sikker skolevej  

- sti gennem hele bebyggelsen med lys på helt op til skolens fodgængerovergang. 

Udover det kan vi prale med at vi har skov og strand i gåafstand,  

Masser af sports muligheder. 

Og ikke mindst ½ times drift busser få min. fra området til S-toget. 

Håber I har lyst til at bo i Dosemosen 

 

Venlig hilsen 

Gf.bestyrelsen      

  

 

Parkerede biler på vores smalle veje. 

Af hensyn til den daglige trafik på vores smalle veje, 

Der opstår ofte farlige situationer pga. parkerede biler,  

Aht. Ambulancer, brand, snerydning, fejning og andre større køretøjer 

 

 

 

 

 

Beder vi Dem, venligst om at parkere  

Enten helt inde på den matrikel De besøger 

 Eller på vores vendepladser.  

Udvis venligst hensyn til de øvrige beboere 

 



 

El: 
 

 

Vi ligger Radius Vedata A/S forsynings område. Det er dog altid muligt at skifte el 
leverandør. 
Vejbelysningen på vores veje er ejet af Frederikssund kommune og 
bliver vedligeholdt af SEAS-NVE. Oplever du uregelmæssigheder omkring 
vejbelysningen, kan du give bestyrelsen besked på bestyrelsen@gf-duemosen.dk  

 

Eller indberette det selv via hjemmesiden: www.rapportfrastedet.dk  
Er der fare for person skade, eksempelvis ved beskadiget el-skabe, væltet master 
eller frit tilgængelige strømførende kabler, skal du kontakte SEAS-NVE direkte på 
tlf.: 72 29 29 29.  

 

 

 

   

 

Praktiske oplysninger 
 

Alle grundejere på Snogekær og Snogedam er automatisk medlem af 
grundejerforeningen Duemosen. 
Medlemskabet er obligatorisk jvf. lokalplanen for området. 
 
Alle beboere bedes gøre sig bekendt med områdets lokalplan, foreningens 
vedtægter samt ordensreglerne for fællesarealerne. 
Alle disse dokumenter er tilgængelige her på hjemmesiden. 
Du finder også grundejerforeningen på Facebook. 
 
Vi opfordrer til, at man tilmelder sit kontingent til betalingsservice.  

Yderligere gf-duemosen.dk 

  



 
Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen består af:  
 
Formand og kassere 
5 bestyrelsesmedlemmer  
2 suppleanter    

 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder hører bl.a. indgåelse af 
kontrakter med div. entreprenører, etablering og vedligeholdelse af fællesarealer og 
legepladser. 
 
 
Du kan kontakte bestyrelsen på følgende e-mail: bestyrelsen@gf-duemosen.dk 
se yderligere på gf-duemosen.dk 

NB: Mails fra eksisterende beboere vil blive behandlet på førstkommende 
bestyrelsesmøde – hvilket er første mandag i lige mdr. 

   

 

Renovation: 

 

 
Der er 14 dages tømning af affaldsbeholdere i lige uger.  

Bemærk venligst, at din affaldsbeholder højst må stå 5 m. fra skel på 
tømningsdagen. 

Man kan tilmelde sig en sms ordning, så man ikke glemmer at sætte spandene 
frem, Hvilket kan gøres via Frederikssund Kommunes hjemmeside..  

Du kan via Vestforbrændning bestille en gratis "blespand" til børnefamilier. 

 
Til orientering er der kildesortering i Jægerspris.  

Derudover er der mulighed for at få en separat spand til papir affald. 
Denne bestilles gennem Frederikssund Kommune. Når man mangler grønne pose, 
sætter man blot en pose på spanden. 

Jægerspris genbrugsstation Nørhaven 8 3630 Jægerspris 

 

 

   



 

Spildevand: 

 
Spildevandet behandles af Novafos A/S 
Novafos er et vandselskab, som varetager driften og vedligeholdelsen af den 
kommunale vand- og kloakforsyning i Frederikssund Kommune. 

Novafos A/S 

Ørnegårdsvej 17 
2820 Gentofte 
Danmark 

Kundeservice 

44 20 80 00 

E-mail 

novafos@novafos.dk 

 

 

   

 

Fjernvarme: 

 

 
Hele området er forsynet med fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarme hvortil der er 
tilslutningspligt.  

 

 

Jægerspris Kraftvarme 
Håndværkervej 9 
3630 Jægerspris 
info@jp-kraftvarme.dk  
 
Telefon: 4753 1900 
Vagt tlf.: 4753 1936 
 
Åbningstider:  
Mandag og onsdag kl. 9.00 - 14.00 
fredag kl. 9.00 - 12.00 

 

   



 

Tv-signal: 

 
Antennesignalet kommer fra Jægerspris Antenneforening. Her er tilslutningsbidraget 
ligeledes betalt. Bemærk dog, at der skal betales gebyr for at få åbnet signalet, hvis 
dette har været lukket pga. fraflytning. 
Bidraget dækker kabel ført fra skel helt ind i hus. 
Bemærk at der i lokalplanen, er regler for opsætning af paraboler. 
 

 

Fejlmeldinger 

Internet 
Er der fejl på internettet, 
eller ønskes ændring af hastighed, kontakt: 
YouSee kundeservice tlf.: 70 70 40 40 
 
 
Tv-signaler og anlæg 
Ved TV-, anlægs- og installationsfejl kontakt: 
Dansk Kabel TV tlf. 43 32 47 50   
Oplys adresse hvor fejlen er lokaliseret 

 

   

 

Drikkevand: 

Vandforsyningen varetages af Jægerspris Vandværk. 
Vær opmærksom på at, hovedstophanen altid skal være tilgængelig, og i niveau 
med omgivende terræn.  
 
KONTAKT 

Administrator Villy Knudsen 
Hovedgaden 84b 
3630 Jægerspris 
E-mail: jagerspris.vand@mail.dk  
Tlf.: 47 53 27 52 

Ved drift forstyrrelser: 
Døgnvagt: 29 46 05 72 

 

 

 

   


