1. Kvartal 2021

I september 2020 blev der afholdt afdelingsmøde i garagen i Søparken. Bestyrelsen blev
udvidet med 2 medlemmer. Den består herefter med følgende personer:
Ulla Hald tlf. 2783 9794, Ole Viborg tlf. 2246 1996, Thomas Friis tlf. 6126 6885, Majken
Jørgensen tlf. 2585 4195 og Karna W. Johansen tlf. 2848 1164

PARK-NYT er tænkt som et nyhedsbrev til alle i vores afdeling, da der er nogle, som ikke har
computer og ikke er på facebook – så de mangler måske lidt information. PARK-NYT vil
udkomme 4 gange årligt med nyt fra bestyrelsen, nyt om sociale arrangementer og andre
orienteringer. Der vil stadig komme besked i postkassen, som der plejer, når der er vigtig
information.
På hjemmesiden www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 kan man læse om vores afdeling.
Hvis man er på facebook, kan man tilmelde sig gruppen ”AAB Varde afd. 17”. Det er en
lukket gruppe. Du slettes igen, når du fraflytter.

Nyt fra bestyrelsen:
Containerpladsen – sommetider er den container du skal bruge fyldt – så benyt venligst en
container på en af de andre pladser. ALT det, der stilles ved siden af containerne, bliver ikke
taget med.
Når vi bestiller tømning af papirbeholdere, bliver de altid tømt efterfølgende tirsdag.
Nabohjælp – mange er nu tilmeldt Nabohjælp, men vi vil rigtig gerne være mange
flere. Der er omdelt pjecer til alle. Brug den og er den forsvundet, så kontakt Ulla Hald for
en ny.

Hjertestarter – er opsat ved vaskeriet i Søparken. Når vi igen må samles,
bliver der afholdt et mini kursus i brug af hjertestarteren – mere om dette senere.
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Afdeling 17 har bl.a. en mosfjerner vertikalmaskine, som kan lånes ved
henvendelse/bestilling hos Ole eller Ulla. Man skal selv sørge for ledning. Det er låners
forsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude. Den skal afleveres efter brug til Ole eller
Ulla.
Hækklipper kan også lånes ved henvendelse/bestilling hos Ole eller Ulla. Her skal
man også selv sørge for ledning. Her gælder de samme forsikringsregler. Den skal afleveres
efter brug til Ole eller Ulla
Flag – det kan lånes ved henvendelse/bestilling hos Ole eller Ulla. Flaget skal
afleveres igen hos Ole eller Ulla.
Vinterbekæmpelsen har været i udbud, og Hede Danmark er blevet vores
entreprenør. Ved snefald bliver stierne først ryddet, når snefald er ophørt. Vejene hører
under kommunen og de er nedprioriteret i forhold til større veje.

Træfældning – Varde kommune team Park vil fjerne nogle træer i det kommunale
plantebælte rundt om Søparken. Hvor langt de kommer denne vinter vides ikke, da
personalet er en del af sneberedskabet, men de fortsætter næste vinter.
Ulla, Ole og jeg har deltaget i et online kursus ”Ny i bestyrelsen”. Vi håber Afd. 17
er et godt sted at bo, men vi vil meget gerne sammen med jer, prøve at gøre det endnu
bedre.

Der er lavet en velkomstfolder for nye beboere i Afd. 17. De er udleveret til nye
beboere i 2020, og det forsætter bestyrelsen med.

Hils gerne på hinanden – et goddag, et smil eller bare et nik. Det er vejen til et
godt fællesskab.
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Socialt samvær i Afd. 17

Nyhed – kom ud og få frisk luft i kinderne. Når der bliver åbnet lidt mere for
samlingers størrelser, vil der hver onsdag kl. 18.30 blive mulighed for at komme ud på en
gåtur. Mødested er vaskeriet. Første gang bliver 10. marts. Har du tid og lyst til en kop kaffe
eller te bagefter, så tag termoflasken med i rygsækken. Alle er velkommen og du må gerne
tage din rollator eller andet hjælpemiddel med.

Grillfesten er flyttet til den 28. august, hvor vi tænker at mødes kl. 15 til
kaffe og kage samt forskellige spil. Derefter griller vi. Indbydelse kommer i postkassen
senere. Sæt kryds i kalenderen. Vi glæder os til at se jer.

Igen i år vil vi afholde loppemarked. Denne gang vil det ske ved carportene
ved flagstang i Søparken (der hvor grillfesten også afholdes). Forslag til dato er 11.
september.

Julehygge i november lige efter julebelysningen er sat op. Vi tænker det afholdes
ved carport lige overfor nr. 37 og forslag til dato er 20. november.

Andre orienteringer:
Organisations generalforsamling finder sted den 27. maj. Indbydelse kommer i
postkassen

Ole Viborg stiller gerne sin hjælp til rådighed, hvis der er en beboer, der skal have
hjælp – et billede skal hænges op eller f.eks. lukke for det udvendige vand.
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Flere steder både i Søparken og Højgårdsparken er der udhængsskabe, hvor
velkomstfolder og infofolder er hængt op. Her kan du finde en del oplysninger om vores
afdeling.
Vaskeri – i Afd. 17 har vi et rigtig godt vaskeri, som en del af beboerne bruger. Jævnligt er
der glemt/efterladt tøj i vaskeriet – i vogne eller på bordet. HUSK venligst jeres tøj.

Ros til personale i AAB for udført arbejde med fældning og beskæring af træer
og buske i Afd. 17. Det har lysnet meget.

Har du ønsker eller ideer til, hvad der skal ske i vores afdeling, så kontakt et
bestyrelsesmedlem, og vi kigger på det.

Har du ros eller ris til dette info-blad, er du velkommen til at kontakte redaktøren eller et
bestyrelsesmedlem.

Nu er det snart forår. Noget mange af os har glædet os til, så vi kan komme ud og nyde
solen og se det hele blive grønt

I ønskes alle et godt forår. Næste PARK-NYT kommer i 2. kvartal
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