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Kort nyt og info før det bliver jul!
Haveforeningen har nu sin egen hjertestarter!
Ophængt, monteret, tilsluttet og nu i drift – klar til brug.
Skriverkarlen kan tilføje, at det er sin sag at tage den I brug, hvis
situationen skulle opstå.
Pulsen er tårnhøj, folk er I panik og stemningen I det hele taget hektisk.
Men man kan praktisk talt IKKE gøre noget forkert. Maskinen er talende
og fortæller og informerer om brug.
I løbet af foråret vil der blive afholdt kursus I brug af hjertestarteren,
ligesom der også vil blive afholdt kursus I livgivende førstehjælp.
Bestyrelsen pønser på, at kombinere kursus med fællesarbejde. Men
lad os nu se.

KØKKENAFFALD
Det skal endnu engang understreges at det under ingen
omstændigheder er ok at lægge køkkenaffald I containeren. Det koster
os en formue at aflevere containeren, da den så skal sorteres særskilt til
en væsentlig højere pris end sædvanligt. Tag køkkenaffald med hjem
eller til nærmeste affaldsspand.
I øvrigt giver affaldet også god næring til:

Rotter I foreningen.
Der er massivt mange rotter I området. En god, lille info fra kommunen
ligger på hjemmesiden under “medlemsinfo”.
Tjek: https://fastebatteri.dk/side1
Du skal stadig kontakte Nikolaj, have 35, hvis du har rotter I haven.
Kontaktinfo på hjemmesiden under “grønspættebog” – rotter.
https://fastebatteri.dk/groenspaettebog

GENERALFORSAMLING
Er sat til d. 29. Marts 2020.
Formel indkaldelse m. dagsorden kommer senere, men skriv det
allerede nu ind I kalenderen. Sædvanlig mødestart kl. 10 – kaffe/the og
blødt brød fra 09:30

Bi lidt endnu! Nyhedsbrevet bidrager med lidt mere!
FOR BØRN; Bi-FOREDRAG + WORKSHOP

Lav dit eget bihotel af bambus, og lær hvordan du får vilde bier i
hotellet. :)
Lørdag den 14. december i Fælleshuset, inviterer PLAN Bi på et lille
børne-foredrag om vilde bier, og bagefter er der workshop.
Her kan børn mellem ca. 6 og 12 år kan lave sig hvert et stk. luksusbihotel i bambus – til sig selv eller til en fin julegave.
To gange workshop og to gange mini-foredrag, klokken 13.00 og 15.00.
Der er plads til cirka 20 børn i hver gruppe, hvorfor tilmelding er
nødvendig.
Arrangementet er støttet af Amager Vest Lokaludvalg, der gerne ser at
fauna og flora i bydelen understøttet.
Det er gratis at deltage for børn - men kun ifølge med voksne. Vi skal
save og slibe udenfor, så husk varmt overtøj.
Varighed ca. 1 time.
Kaffe, vand og øl kan købes.
Tilmelding på info@planbi.dk
MRK: workshop kl. XX.XX (– anfør enten kl. 13.00 eller 15.00).
Antal børn + deres alder.
Antal voksne.
Og dagen efter er der

JULEBANKO!

Skriv, om i kommer på
https://www.facebook.com/groups/631285917040493/
Så har Charlie og pigerne bedre styr på det.

BEDSTE HILSNER OG GOD JUL OG GODT NYTÅR FRA
BESTYRELSEN.

