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Renovering af legepladserne 
Den mindste legeplads i det østlige område er netop blevet renoveret og de andre legepladser er 
blevet gået efter, og der er udført mindre reparationer.  På den mindste legeplads er der sat en 
minigynge op (max. belastning 75 kg!), rutsjebanen er blevet repareret og en ny sandkasse er på 
vej. 
 
Vi indkalder børneforældre og andre særligt interesserede til en fælles arbejdsdag senere på 
sommeren, så vi kan få farverne til at matche og sten fjernet fra arealet. Buk dig gerne ned og fjern 
stenene allerede nu, hvis du ser dem og tænker at poderne kan slå sig på dem. 
 
Oprensning af P-pladserne – TAK for hjælpen! 
I sidste uge fik vi renset p-pladserne for jord og gammelt ukrudt. Selv om det var midt i ferietiden 
lykkedes det for stort set alle at flytte deres biler fra p-pladserne med få dages varsel.  Højst fem 
biler holdt ferie på p-pladserne; det var både vi og gartneren imponeret over. Det betyder at 
gartneren kunne komme til med rensemaskinen og at vi nu har fået pæne p-pladser.  
Forhåbentlig bliver det også sværere for ukrudtet at etablere sig, når overskydende jord og sand er 
fjernet. Vi takker alle for samarbejdsviljen!  
 
Hækklipning 
Det er tid for hækklipning og enkelte hække er blevet meget høje og brede. Jævnfør vores 
husorden, så må hækkene højst have en højde på 180 cm og hækken må ikke blive så bred, at den 
kommer ud over fortovets kant. Husk at ALT hækaffald skal fjernes.  Områderne mellem de private 
hække og buskene på fællesområdet er nogle gange fyldt med hækaffald og det generer 
gartneren, når han skal klippe busketterne.  
 
Rævehullet 
Ved fælles, stor indsats af bestyrelsesmedlemmer fra Mikkelborg Alle og Slotsdalen er der blevet 
ryddet op og beskåret buske og træer i 'Rævehullet'.  Vi ser tiden an og følger op, så området kan 
fremstå lidt pænere, og om muligt vil vi gerne skabe mere lys for husene tættest på Rævehullet. 
 
Den 18. juli 2013 
Bestyrelsen 
 

               
 
 Stemningsbilleder fra sankthansaften.  Vi hører gerne fra den 

heldige, om der var guld i krukken? 
En af vore trofaste trævandere var 
også med, da vi vandede træerne 
en sidste gang. Han var kreativ 
med vandslangen! 
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