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SKYBRUD 
Nu er vi heldigvis kommet igennem rensning af 

alle kældre efter skybruddet. Bestyrelsen vil ger-

ne takke for den velvillighed der har været med 

at tømme kældre. Vi har i denne periode også lidt 

meget under mængden af storskrald, da der er 

blevet smidt rigtig meget ud, men efter mange 

fyldte containere ser det ud til at lysne. Det posi-

tive ved hele denne situation er naturligvis at der 

er blevet ryddet godt op og alle kældre er blevet 

renset og forebygget mod skimmelsvamp.   

 

CYKELKÆLDRE 
Der vil i nær fremtid komme en oprydning i cykel-

kældrene, så vi kan få fjernet ikke brugbare cyk-

ler. I vil høre nærmere. 

 

BØRNESOMMERFEST. 
Der er blevet holdt en børnesommerfest i gården 

og det blev en dejlig og sjov dag, så succesen vil 

blive gentaget næste år.     

 

OPRYDNING I GÅRDEN EFTER BØRN 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle forældre til at 

rydde op efter deres børn, når de har leget i går-

den. Det er især vigtigt at sandkassen bliver luk-

ket til, så ræve og katte ikke kan bruge sandkas-

sen som toilet, med risiko for smitte. 

 

 
 
 
 
 

 
SÆBEAUTOMATER I VASKEKÆLDRENE. 
De sæbeautomater der findes i de 3 vaskekældre 

vil blive fjernet den 1 januar 2012, da de desvær-

re ikke virker optimalt bla. Pga. den høje fugtig-

hed. Så alle beboere skal vende sig til selv at 

medbringe sæbe ligesom I i dag medbringer skyl-

lemiddel. 

 

BIRKELUNDEN. 
Vi er i øjeblikket i gang med at finde den smarte-

ste måde at få ryddet det stykke af Birkelunden, 

vi vil så græs på. Men der vil blive brug for hjælp 

til at fjerne alt nuværende beplantning, så der er 

klar til græssåning i foråret. Interesserede må 

meget gerne henvende sig til Klaus Vorborg, Spøt-

trupvej 18, st. th. Datoen for arbejdet vil blive 

offentliggjort senere. Lone Kølle har i øvrigt lovet 

at stille en kasse øl frem til dem der deltager. 

 

Med venlig hilsen BESTYRELSEN 


