Nyhedsbrev maj 2019

Jubilæum 24. august - kom og vær med

en ordentlig omgang knofedt.

Vi har skrevet det før, men vi gør det lige igen,
for vi håber nemlig sådan, at rigtig mange af jer
vil være med…: Lørdag den 24. august fejrer
vi vores andelsforening med en komsammen for
alle, der bor her. Programmet for dagen er
endnu kun i støbeskeen, men vi glæder os
alligevel allerede og håber, at I alle vil sætte
kryds i kalenderen og holde øje med
opslagstavlerne i opgangene, hvor der vil
komme mere information.
Tak for en god og synlig fællesdag
Første lørdag i maj stod traditionen tro i

Legehuset fik nyt tag, der blev sat hegn op langs den hårdt
prøvede hæk, og sandet blev indrammet, så det nu er
nemmere at slå græs på legepladsen.

fællesskabets tegn, da vi holdt forårets
fællesdag. Tak til alle jer, som mødte op og var

Tak for den store indsats og for nogle hyggelige

med til at gøre dagen både hyggelig og effektiv.

timer til alle jer, som deltog i fællesdagen!
Brug et askebæger til dine skod
Cigaretskod må ikke kastes ud over altankanten,
og du skal sørge for, at hverken aske eller skod
flyver ned til underboen eller hen til naboen,
hvis der bliver røget på din altan. Vi ved, at det
er et problem nogle steder i foreningen - og helt
ærligt: Der er da ingen god grund til, at nogle

skal generes af vildfarende skod. De skod, som
havner i de grønne områder, er rigtig mange år
om at forsvinde (med mindre venlige sjæle
samler dem op og smider dem ud rette sted).
Desuden er de farlige for både børn og dyr, som
kan finde på at spise dem. Så: Cigaretskod skal
ikke udover altanen, og de skal ikke smides på
vejen, på græsset eller andre steder i
Cirka 35 voksne og en stor flok børn deltog i fællesdagen.

Vi nåede bl.a. at give opgangsdørene olie, at få
planter i plantekummerne, og så fik legepladsen

fællesarealerne.
Glædeligt forår og mange hilsner
Bestyrelsen

