NYHEDSBREV NR. 34
N/F FASTE BATTERI
MAJ 2017

HUSK!
Mød op til
Fællesarbejde på næste søndag d. 28. maj.
Start kl. 10:00
Kom gerne tidligere – der er kaffe mm. Fra 09:30.
Arbejdsopgaver:
Sandkassen skal tømmes og fyldes op igen med
frisk sand til ungerne.
Tag gerne, hvad i måtte have brug og behov for
allerede nu.
Perlegrus kommer til at ligge klar, til at blive fordelt
på de forskellige stier efter behov.

Græsplænen skal repareres efter hårdhændet
lastbilkørsel. Og så skal den klippes!
Der skal udarbejdes en plan for græsslåning for
sommeren. Nikolaj går rundt og skriver op.
Højen skal ”løftes” - den er ved at være lidt flad i
det.
Der skal luges omkring hovedlågen.
Reglen for udeblivelse fra de 2 årlige fællesarbejder
er fortsat:
Man har ret til at udeblive 1 gang årligt – forudsat
at man senest 1 uge før skriftligt (mail) giver
formanden besked.
Melder man ikke fra rettidigt koster det kr.200,2. gang udeblivelse koster ligeså kr.200,- uanset
framelding.
SIDSTE frist for rettidig afmelding til kommende
fællesarbejde er i morgen, søndag, d. 21.maj.
Der bliver vanen tro kørt rundt med en trillebør,
med forfriskninger til de trængene..
-og vi håber på godt vejr. Foreløbigt ser det godt ud!
En anden ting:
Der er nu fyldt op i benzindunkene i grøn container.
Hvis de ved lejlighed skulle være tomme, står det
jer frit for at fylde dem op igen. Husk kvittering og
giv den til Steen.
Det er ikke nødvendigvis bestyrelsen, der skal stå
for det lille job.
For dem, der velvilligt skriver sig på
græsslåningslisten for fællesarealet, vil der altid
være benzin til rådighed via rød container. Kontakt

Max eller andre fra bestyrelsen, hvis du mangler
benzin til dåden!
Nattergalen er landet og mursejleren ligeså.

SÅ NU ER DET SOMMER!!!
RIGTIG GOD SOMMER TIL
JER ALLE!
Bedste hilsner
Bestyrelsen

