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Tak for en god sæson
Bestyrelsen vil gerne takke for en god
sæson, hvor vi har haft fantastisk vejr, og
mange gode fællesarrangementer.

Ved sidste medlems aften var der udsolgt
af mad efter 40 min. Der blev langet 144
portioner over disken. Dejligt at se at
medlemmerne nyder fællesskabet, og
dejligt at så mange frivillige bakker op så
disse arrangementer er mulige.
Tak til jer alle.

Arbejdsdag
Årets sidste arbejdsdag er den 29. sep.,
hvor vi mødes til fælles morgenmad kl.
9.00 i foreningshuset og fordeler
opgaverne. Det er altid en hyggelig dag,
hvor man både får hilst på de andre
medlemmer i foreningen, og samtidig får
lavet nogle af de ting vi ellers skal købe os
til udefra. Så mød op og få en hyggelig
dag, der er opgaver til alle - store og små.

Vejbump
Der opsættes som forsøg vejbump to
steder i foreningen på arbejdes dagen. Et
på Tjørnebuen og et på Gyvelvænget.

Rotter
Flere steder i foreningen er der konstateret
rotter og det er derfor en god ide at tjekke
om rottesikringen omkring huset er intakt.
Endvidere skal man sørge for at fjerne
affald og kompost skal være i lukkede
beholdere, da det tiltrækker rotterne.

Konstatere man alligevel rotter, har man
meldepligt til kommunen, og det er også
en god ide at meddele det til foreningen,
så vi i fællesskab kan bekæmpe rotterne.

Storskrald
Søndag den 30.9.2018 mellem 10-12 er
det muligt at aflevere sit storskrald.

Har man store mængder og mulighed for
det, henstilles der til, at man selv kører sit
storskrald til genbrugsstationen.

Kontortid og affald uden for sæson
Efter en fantastisk sommer nærmer
sæsonen sig sin afslutning og det betyder,
at der kommer ændringer i, hvornår der
kan afleveres affald og hvornår du kan
komme i kontakt med bestyrelsen.

Torsdag den 4. okt. Kl. 19-20 Kontortid,
medlems aften og dagrenovation,

Søndag den 7. okt. Kl. 10-11
Dagrenovation og grønt affald

Søndag den 21. okt. Kl. 10-11
Kontortid og sidste gang det er muligt at
aflevere dagrenovation og grønt affald.

Fra 1 nov.
Er der kontortid den 1. søndag i måneden
mellem kl. 10-11, indtil sæson opstart til
foråret.

Vandmåler skift
Udskiftning af vandmålere er kommet
godt i gang. Alle ”lave numre” på højre
side af Tjørnebuen er skiftet. Der varsles
løbende via hjemmesiden og Facebook.

Egen betaling for de nye vandmålere
bliver opkrævet sammen med oktober
kvartals opkrævning.

Permanente skilte for private
loppemarkeder mm.
På foreningens eller medlemmers hegn
frabedes skiltning.

Med ønsket om et godt efterår til alle
medlemmer !
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