Nyheds-/orienteringsbrev april 2017
Kære medlemmer.

MEN…..vær rare at separere grene/træer og det
tunge haveaffald som fx græs, græstørv, rødder med
jord, gyvel mv., da disse ikke er gode i en flisehugger
og derfor på et tidspunkt skal køres til affaldsdeponi.

Bestyrelsen har i dag
haft årets første bestyrelsesmøde og det
gav anledning til at
udsende forårsnyhedsbrevet.

•
•

Velkomst
Velkommen til Helle og Lars, som er i fuld gang med
at forberede deres sommerhus-projekt på Oddervej
1.
Facebook-gruppen
Status på Facebook-gruppe er nu et medlemstal på 28 foreningsmedlemmer.
https://www.facebook.com/groups/971987096154861/.

Husk at kun medlemmer kan se og skrive i gruppen.
Gruppen er tænkt som et tilbud til de af jer som har
lyst og som anvender Facebook.
Så hvis I er på Facebook - tøv ikke med at bede om
adgang.
Postkasser
Det ser pænest ud med ens postkasser i vort postkasseanlæg, så hvis du overvejer en postkasse dér,
må du lige kontakte formanden.
Kloakskovl og buskrydder…igen.
Begge dele kan lånes
hos Per, Losvej 3.
For buskrydder gælder dog, at der betales en lille pris på 2025 kr. pr. tankning,
dels til dækning af
benzin og dels til snor og evt. reparationer.
Flere medlemmer har haft problemer med stoppede
afløb fra regnvand, men oprensning af sandfang i
jeres faskine, bør løse dette – derfor….kloakskovl.
Affaldsplads – Ulvevej 2
Affaldspladsen bliver,
som nævnt tidligere,
tømt på den måde, at
vores altmuligmand,
Morten fliser træer og
kviste og efterlader flis
til fri afbenyttelse for
medlemmer.

Kun åben fra 1. marts til 15. oktober (tømmes).
Respektér gerne dette.
Affald sorteres i grene, ris, træ sammen, og tungt
kompossterbart affald som græs, gyvel og planterester for sig i ege lille dynge.

Renovation 2017

Affald skal sorteres jf. udsendt materiale fra
Renovest se.
http://www.renovest.dk/dagrenovation-privatesommerhuse.
Vedligehold af veje
Ukrudt på vejene vil blive
revet op - dvs. at der ikke
sprøjtes.
Efterfølgende vil der blive
lagt nyt gruslag på samtlige veje.
Dette forventes at ske
indenfor de næste 14
dage.
Gåsebiller
Nogle af os har de seneste år være plaget af gåsebiller i plænen – men det kan der
gøres noget ved.
Bestil gåsebille-behandling hos
Carl W. Pedersen på mobil 40 70
88 02 - pris pr. plæne ligger i niveau 500 kr. Se mere:

http://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygd
omme/25.html
Ordinær generalforsamling og fest
På forrige generalforsamling blev det besluttet at
ændre dato til 2. sidste lørdag i juni, og det vil i år
sige lørdag d. 17. juni kl. 11:00 på ”Campinggården”
/Den Gule Gård.
Fest om aftenen fra kl. 18:00 samme sted, men
nærmere om at dette fremsendes senere, og hvis et
par af jer har lyst til at hjælpe bestyrelsen, vil det
blive taget rigtig godt imod.
Godt forår og god sommer
Bestyrelsen
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