Vedr. vores kørearealer - nu sker der snart noget!
Som I alle har fået en særskilt mail/brev om, så varer det ikke længe før Dansk
Overfladebelægning går i gang. Vi håber, at alle bakker op og tager de hensyn, der
skal tages.
Husk at få flyttet alle biler i løbet af onsdag d. 15. maj, så asfaltarbejderne kan
komme til!
Ændring i bestyrelsen
Da Dorthe i nr. 5 har sat sin bolig til salg, er hun trådt ud af bestyrelsen. Dorthe har
som suppleant været med til alle bestyrelsesmøderne og vi takker hende for dette
arbejde.
Havedagen
Trods udsigt til både hagl og sne fik vi en god havedag i dejligt solskin. Og Tina
diskede op med lækkert smørrebrød til os alle, ligesom der efterfølgende var både
kaffe og kager.
Fældning af musebøgen
Da der er konstateret råd i 3 af stammerne, er det desværre nødvendigt at fælde
musebøgen oppe ved Fælleshuset. Vi har fået indhentet tilbud på fældning og regner
med, at det vil ske her i foråret. Til efteråret vil der blive plantet et nyt træ. Det er
endnu ikke afgjort hvilket.
Rotter
Da der er set rotter på området - både ved nr. 21 og mellem nr. 5 og 7 - kan vi kun
opfordre til, at alle holder et vågent øje med evt. forandringer, der kunne tyde på
rottereder f.eks. huller i jorden eller nedsunkne fliser.
Det er meldt til Kommunen, der henstiller til, at man ikke fodrer fugle.
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På havedagen rensede Patrik kloakker og fik imellem al snavset også en død rotte
med op. Måske død som følge af giften fra kommunes rotteboks? Vi håber, at der kun
var denne ene, men hold alligevel et vågent øje.
Nabohjælp
Vi arbejder stadig på at få anskaffet et stort nabohjælps-skilt. Der har været lidt
problemer inde hos Nabohjælp i forhold til at se, hvem der er registreret.
Alle kan tilmelde sig på Nabohjælp.dk
Sankt Hans
På et fællesmøde med bestyrelsen fra Aspehaven er det blevet besluttet, at de to
foreninger i år fejrer Sankt Hans sammen i Fælleshuset. Der vil senere komme en
seddel ud med nogle flere detaljer.
Opsætning af miljøboks
Der bliver inden længe opsat en miljøboks i affaldsskuret. Den er i foreningen
påtænkt til el-pærer, spraydåser og småt elektronik. På låget er der fra Hillerød
Forsyning påklistret vejledning til brug af miljøboksen. Det er meget vigtigt, at
vejledningen følges ellers vil boksen ikke blive afhentet. Ting der lægges i boksen
skal lægges i klare fryseposer.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan låget være svært at åbne.
INFO fra Hillerød Forsyning:
Pres på låget med begge håndflader og tag fat i den side, hvor du kan få fat i
flapperne. Låget kan nu nemt vippes op.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har det sidste møde inden sommerferien onsdag d. 12. juni. På dette møde
vil vi bl.a. få besøg af en repræsentant fra DEAS, som er ved at udarbejde en ny
vedligeholdelsesplan for foreningen.
Konkurrence
Redaktionen har modtaget dette billede og udskriver derfor en lille konkurrence:
Hvem mon det er, der her er på vej ned i en regnvands -”container”?
Man kan deltage ved at sende sit bud til Lis inden d. 20. maj. Vi sætter en flaske vin
på højkant og der bliver trukket lod mellem de indkomne forslag.
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Vinderen vil blive kontaktet personligt og nævnt i næste nummer af Birkenyt.
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