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Havedag 

Tak til alle for indsatsen på havedagen. Det er der bl.a. kommet nogle rigtig fine 

afrettede græskanter ud af! 

På forårets havedag er der ikke helt så mange opgaver som om efteråret - men til 

gengæld er der så meget desto mere tid til hygge og socialt samvær  

 
Udskiftning af batterier i termostaterne 

Da det snart er 2 år siden, at vi fik de nye termostater, er det ved at være tid for 

udskiftning af batterierne. Udover, at der er en batteri-indikator på termostaten, kan 

tegn på at batterierne skal skiftes være, at radiatoren ”løber løbsk” varmemæssigt og 

at termostaten ikke viser nogen tal i det digitale felt. 

 

 
 

 

Besøg af murer 

Nu da frosten forhåbentlig er ovre for denne gang, kan mureren endelig få repareret 

de skader, der er på sokler og murværk. Han kommer d. 23. maj.  

Er der spørgsmål hertil, bedes man kontakte Bente i nr. 43. 
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Rensning af tagrender og regnvandsbrønde 

Den 23. maj kommer også firmaet ”Grønt og Gråt” og renser vores tagrender og alle 

tilgængelige regnvandsbrønde. Det er vigtigt, at man lige får kontrolleret, om firmaet 

kan komme til den/de brønddæksler, der er i ens egen have. 

Er man i tvivl om beliggenheden, kan de ses på et kort hos formanden i nr. 17. 

 

Maling af hegn og skure 

Vi er alle enige om, at det malerarbejde, der for nogle år blev siden udført af en 

professionel maler, ikke var tilfredsstillende. 

Foreningen vil løbende sommeren over sørge for, at der er maling til rådighed i 

cykelskuret således, at den enkelte andelshaver selv kan male. Mange steder er det 

desværre påkrævet med en rensning/afslibning først, hvis resultatet skal blive pænt. 

 

Hvepsespray 

Ser man hvepsebo f.eks. i eget skur. skal det selvfølgelig fjernes. Bestyrelsen har altid 

hvepsespray til rådighed - kontakt Erik i nr. 17, hvis I får brug for det. 

 

Udestue fælleshus 

På Aspehavens generalforsamling d. 26. april var der flertal for forslaget om at udvide 

fælleshuset med en udestue, så nu kan det praktiske arbejde med at indhente tilbud 

etc. gå i gang. 

Er man interesseret i at være med i det arbejdende udvalg – så kontakt gerne Lis. 

 

Når der foreligger et færdigt forslag, vil det blive forelagt begge foreninger for en 

endelig godkendelse. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 13. juni. 

 

 


