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Fælles havedag d. 24. april og vedligeholdelse af fællesarealer 2016 

Husk at aflevere tilmelding til vores fælles havedag senest d. 18. april. 

Vi håber selvfølgelig, at vejret er med os, så vi kan få en god arbejdsdag, hvor 

vi i fællesskab kan få styr på vores fællesareal. 

Fællesarealet skal også passes sommeren over, så husk lige (senest på 

havedagen) at aflevere sedlen om, hvilket arbejde du vil påtage dig og 

hvornår.  

 

 

Naboskab 
Rita i nr. 7 ser desværre ikke så godt mere, så hun har denne besked til os 
alle: 
Pardon, hvis jeg ikke har hilst på jer – på vejen eller i et supermarked! 
Desværre har jeg fået en øjensygdom – våd AMD – så uge for uge bliver mit 
syn dårligere. Jeg kan se en person, men ikke ansigtet. Jeg kan kun læse med 
briller og et forstørrelsesglas. 
Men skub til mig og sig HEJ! 
Hilsen 
Rita 
 
 
Mere om naboskab 
Hvis man tager bort i nogle dage eller på ferie, er det en god idé lige at 
give de nærmeste naboer besked. Det kan være præventivt i forhold til 
uindbudte gæster. 
 
 
Fællesspisning 
Torsdag d. 31. marts var der boller i karry og is til dessert i fælleshuset. 
Der var en rigtig god stemning og stor ros til kokkene bag, Tina og Bente, 
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for den velsmagende mad. 
 
Næste fællesspisning bliver torsdag d. 12. maj, hvor der er udsigt til stegt 
flæsk og persillesovs. 
Alle er velkomne - der vil komme en tilmeldingsseddel i postkasserne. 
 
 

 
 

 
 
Maling til hoveddørene 
Som aftalt på generalforsamlingen i oktober vil vi indkøbe en dåse maling 
til reparation af småskader på hoveddør eller karm. Husk at det kun er til 
pletmaling, da det er planen, at alle døre skal totalmales i 2017 af en 
professionel maler. 
Malingen vil gå på omgang med start i nr. 1. 
 
 
Underskriftindsamling 
Alle har vist fået en seddel i postkasserne vedr. kommunens 
kloakeringsplaner, som i disse dage fylder meget i de lokale medier. 
I bestyrelsen er vi spændte på, hvad kommunen og Hillerød forsyning 
beslutter, men vi har intet at gøre med underskriftsindsamlingen. Det er 
op til jer hver især at vurdere, om I vil støtte denne underskriftind-
samling. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen holder møde igen d. 2. maj. 
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