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Nyhedsbrev nr. 4/2013 – September   
 

Fælles arbejdsdag – opråb til brugerne af fælleshuset! 
Vi indkalder hermed til fælles arbejdsdag søndag den 15. september kl. 10-13, herefter en 
grillpølse mm. 
 
På programmet står bl.a. hovedrengøring af festlokalet i fælleshuset, så vi kan få tørret 
spindelvæv af lofterne, tørret paneler og vasket ruder mm. Desuden trænger de brune 
legeredskaber på 2 af vores legepladser til træbeskyttelse (hvis vi skal gøre os håb om at de skal 
holde på den lange bane), og det samme gør sig gældende for træstolperne om de runde højbede 
på fællesarealerne. Vi vil endvidere opfordre til at I møder op med egne haveredskaber, så vi kan 
få fejet rendestene og luget under hække i det omfang, vi kan nå det.  
 
Belysning i området  
Vi har haft store og langvarige problemer med udebelysningen i området, og nogle har først 
kunnet opdages efter regnvejret. Elektrikerne er i fuldt sving og arbejder hårdt på at få 
belysningen i orden snarest muligt.   
 
Farvekoder for skure  
Bestyrelsen er i gang med en kortlægning af det øjensynlige skred i farvekoderne for GF, bl.a. viser 
det sig at den grå farve til skurene ikke længere har en svag lyseblå tone.  Mere herom følger!  
 
Vejbump 
Vi har ikke glemt vejbumpene, men er blevet sat lidt tilbage i arbejdet efter vi også måtte tjekke 
andre muligheder for bump, der imødekom nogle af medlemmernes kommentarer. Vi vender 
tilbage, så snart der er nyt. 
 
Opmaling af p-pladser 
P-pladserne er blevet opmalet i hhv. hjørner og midt på langsiden, som bevirker at de enkelte båse 
nu er klart markeret.  Det gør det nemmere at parkere på i én bås, som det er tilsigtet, og ikke 
midt imellem 2 båse. 
 
Den 5. september 2013 
Bestyrelsen 
 
 

Klip og aflever i postkassen nr. 81 – senest den torsdag den 12.9.  
 
Tilmelding:  Vi vil gerne deltage i arbejdsdag den 15. september og kommer ____voksne (børn er 
som sædvanligt også velkommen).  
 
 
Mvh ____________________________________(navn og husnummer) 
 
Kommentar (fx hvilken opgave, du ønsker at udføre):  
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