Installation af fibernet
VIGTIGT! - Husk at læse netop udsendt mail vedr. teknikerbesøg!

Reetablering af vores område efter al gravearbejdet
Ja, det ser ikke kønt ud bl.a. på arealet bag skrænthusene. Folkene
beklagede de mange spor, som de afsatte - men på grund af den
megen regn kunne de ikke gøre noget ved det. De har lovet at komme
tilbage og jævne skaderne ud med frisk muld, græsfrø mm.
Vi er også opmærksomme på, at der mangler sand mellem de
omlagte fliser, som nogen steder ligger skævt, og at der er spildt olie
på vores køreareal.
Skrid-sikring af bro
Vi har i fællesskab med Aspehaven indkøbt skridsikre skinner til at
sætte på broen. På næstkommende fællesmøde for de 2 bestyrelser
(d. 17/3), vil vi aftale, hvem der skal sætte dem på.
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Beplantning af trekanten ved flagstangen
Vi er i gang med at indhente tilbud og håber på, at den kan blive plantet
til, mens det stadig er forår.
Legepladsen
Vi vil i løbet af de næste par måneder arbejde med forskellige forslag,
som kan blive forelagt på den ordinære generalforsamling i oktober.
Håndgræsslåmaskine og græs-trimmer
Er indkøbt og står i det fælles redskabsskur.
Storskrald
Der er afhentning af storskrald d. 13.-16. april. Som vanligt vil der blive
sat skilte op for korrekt placering.
Sortering af affald
Det sker ind imellem, at der kommer forkert affald i de forskellige
containere. Det er ret uhensigtsmæssigt.
Der er også afleveret pantflasker i plastcontainerne - husk, at der nu er
pant på langt flere flasker end tidligere!
Endelig er det en god idé at skille kasser og lignende ad, inden de puttes
i papcontaineren.
Henvendelser til bestyrelsen
Kan ske enten ved at lægge en seddel i postkassen hos en fra bestyrelsen
eller ved at sende en mail til formanden på birk17@mail.dk. Hvis ikke
det er en hastesag, vil den blive behandlet på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres næste møde onsdag d. 15. april.
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