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Bjarne Jørgensen har pga sydom bedt om at blive frataget for at bestille håndværker
så derfor
Rekvirering af håndværkere:
Hans Jørgen Thomsen 42709991
eller kontoret (NAB) 74450614
Bestyrelsen har tildelt Alice Eriksen Jeppesdam 89 den første parkeringsplads ind
mod redskab skuret, pga hendes handicap.(gælder kun så længe hun har bil).Dem der
har Carport har en fast parkeringsplads ,alle andre har ikke, så der er ingen som har
mere ret til en parkeringsplads end andre
Pga af store rotte problemer ved torvet Kildebæk 84-92 har vi fået det råd at vi ikke
slipper for rotte problemerne, før vi får fjernet bunddækket. Derfor har vi besluttet at
fjerne bunddække og plante en hæk.
Husk at rydde op efter jer i fælles skuret, der kommer ingen og gør det for jer! ,og
hvis i låner eller observerer at ting er defekte så husk at sige det!
Nu da vi nærmer os den varme tid er det ekstra vigtigt at man lukker sine poser med
skrald. Om vinteren pga rotter, om sommeren pga lugt og maddiker, husk også at
sortere affaldet korrekt! ellers bliver containerne ikke tømt !!!!
Vi har i det forløbne år haft rigtig mange til og fra flytninger pga forskellige forhold,
håber i alle vil hjælpe til med at byde de nye velkommen TAK
Husk også at vi har en petanque bane, som alle er velkommen til at bruge som
beboere eller med venner, der ligger kugler til fri afbenyttelse .
Ulla Fisher tlf.: 20771826 mangler hjælpere til sommerfesten , husk alle kan hjælpe !
Vi skulle gerne kunne mødes en gang om året til en fælles fest, specielt i år med de
mange nye!
Som noget nyt kan i sende jeres e-mail adresse til hthomsen66@gmail.com så vil i
modtage afd nyt på mail, og så sparrer vi blæk og papir
Skal vi oprette en Facebook side afd 28 ?
GOD SOMMER

