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Havedag 
Perfekt planlægning af efterårets havedag - trods massiv regn dagen før var det 
lige præcis mellem kl. 10 og ca. 14.30 i søndags fint udevejr! 
Alle de fremmødte tog fat. Der blev ryddet op, beskåret, klippet buskads, fejet, 
brændt ukrudt, fjernet selvsåede træer, renset kloakbrønde og kørt affald væk. 
I løbet af formiddagen var der en drikkepause, senere dejligt smørrebrød og til 
sidst kaffe og kage. 
Tak til alle for deres indsats - både ude eller inde med frembringelse af 
forplejning. Det var en hyggelig dag, der endte med et flot resultat!  
 
Løvsuger 
Da der har været fremsat ønske om indkøb af en løvsuger til foreningen, fik vi på 
havedagen lov til at afprøve Toms - der både kan suge og blæse. 
Vi har i bestyrelsen efterfølgende besluttet at indkøbe en løvsuger, men mangler 
bare at finde den helt rigtige. 
 
Ordinær generalforsamling 13. oktober 
Der er tilmeldt 21 til spisning kl. 18, men vi håber at se så mange andelshavere 
som muligt til selve generalforsamlingen, da det er her rammerne lægges for 
foreningens virke.  
Bestyrelsens skriftlige beretning, oversigt over andelshavere og indkomne 
forslag vil blive lagt i postkasserne. 
 
Eftersyn af teknikskabe 
VVS-firmaet Allan Kristiansen & Sønner kommer i uge 43 for at rense filtre og 
efterse alle teknikskabe. De starter om mandagen og regner med, at det tager 3 
dage. Der vil blive omdelt en seddel, hvorpå man kan tilkendegive, om man selv 
er hjemme eller vil aflevere en nøgle til Bjarne i nr. 39. 
 
Pap 
Vi bliver nødt til at pointere, at papkasser selvfølgelig enten skal skæres op eller i 
det mindste gøres helt FLADE, inden de puttes i papcontaineren. Desuden skal 
bobleplast, flamingo etc. fra papkassen fjernes først. 
Bliver vores affald ikke sorteret efter forskrifterne, kan vi risikere at skulle 
betale en bøde. 
 
Afhentning af storskrald 
Næste afhentning af storskrald er d. 31. oktober og der vil som sædvanligt blive 
sat sorterings-skilte op på græsset bag ved nr. 59. 


