Januar 2022

Nyt fra bestyrelsen:
Håber I har haft en god jul og et godt nytår. I 2021 fik vi lys i alle flagstængerne i vores
afdeling, og det var rigtig hyggeligt.

Cementrør med buksbom, som stod rundt omkring, er blevet fjernet. Mange af
cementrørene var revnede og planterne havde ikke de bedste grobetingelser.
Borde/bænkesæt de er taget ind i varmen for at tørre og derefter får de en ordentlig
omgang rens og behandling, før de igen bliver sat ud. Bestyrelsen har påtaget sig dette
arbejde, så vi ikke skal bruge penge på nye sæt.
2022 er året, hvor der ikke længere bruges sprøjtemidler i vores afdeling.
Nogle af bedene i området er ryddet for beplantning, og der bliver sået græs
Rettelse tidligere er der skrevet om leje af carport og garager, hvor der er er oplyst forkert
pris. Ifølge udlejningen er prisen for en carport 150 kr. og en garage 250 kr. med følgende
betingelser:
- Bilen skal tilhøre og være indregistreret i en af samme husstands navn
- Der må ikke stå andet end denne bil i carport/garage der må gerne stå
opmagasineret effekter til bilen reservehjul og lignende
- Så skal man gøre brug af det lejede. Dvs. at har man ikke bil, skal carport/garage
opsiges. Man kan dog sige, at er man i gang med bilhandel mellem bil 1 og bil 2, så vil
det være acceptabelt
Foderbræt nogle vil gerne fodre fugle enten fra foderbræt eller hænge foderkugler i træer
og buske. Det er en rigtig dårlig ide, da der kommer meget affald på jorden, og det
tiltrækker ROTTER så dette fraråder bestyrelsen
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Affald fra kæledyr affald såsom halm m.m. SKAL smides i restaffald i skraldespanden
ikke ned i affaldsrum til haveaffald. Det tiltrækker også ROTTER.
Nøgler har du problemer med nøglen til din dør, kan du kontakte driften tlf. 7522 1112
tryk 2. Hvis der er tale om slidtage betaler afdelingen en ny den gamle skal afleveres, når
ny udleveres.

Socialt samvær i Afd. 17
Fælles gåture starter igen onsdag aften d. 27. april kl. 18.30.

I år vil vi prøve noget nyt holde Sct. Hans Aften i afd. 17 d. 23. juni med grill,
lille bål og båltale samt is til børnene. Her kan vi ønske hinanden god sommer. Indbydelse
kommer senere

Grillfest holder vi igen i år. Det sker lørdag d. 27. august. Indbydelse
kommer senere.

Vores loppemarked blev aflyst i 2021, men vi prøver igen i år. Det sker 3.
september. Indbydelse kommer senere.

Julehygge laver vi igen, for det var rigtig hyggeligt sidste år. Det sker lørdag d. 19.
november. Indbydelse kommer senere

Vores julelys i flagstænger sættes op fredag d. 18. november og tændes d. 19. november.

Redaktør: Karna Wærn Johansen, Søparken 54

mobil 2848 1164

Andre orienteringer:
På græsplænen ved Søparken 37 er vi nogle beboere, som engang imellem spiller petanque.
Det sker en sommeraften men ikke en fast dag. Hvis du kommer forbi, er du meget
velkommen til at være med.

Nabohjælp natten til 15. januar var der forsøg på indbrud i Søparken 26.
Beboeren er med på nabohjælp og indberettede det straks i systemet. Kort efter fik alle i
området, som er med på nabohjælp, en besked og kunne være opmærksom på, hvad der
sker i området. Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at kontakte Ulla
Hald, da hun har pjecer, som du kan få. Jo flere vi er med jo bedre kan vi hjælpe hinanden.
Et godt råd fra nabohjælp møder du en, du ikke kender, så hils på vedkommende med et
nik og goddag og få gerne øjenkontakt. En tyv bryder sig ikke om at blive set og senere
genkendt.
Leje af borde og stole nu er det muligt at leje hvide foldeborde og sorte klapstole.
7 små borde - str. 1.80 x 75 cm. De koster 35 kr. pr. stk.
3 store borde - str. 2.40 x 70 cm. De koster også 35 kr. pr. stk.
50 stolene - koster 5 kr. pr. stk.
Borde og stole må kun lejes af beboere i Højgårdsparken og Søparken til brug i afd. 17. Der
laves en lejeaftale. Kontakt Ulla Hald i god tid for aftale.

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.

Bestyrelsen består af følgende:
Ulla Hald tlf. 2783 9794, Ole Viborg tlf. 2246 1996, Karna W. Johansen tlf. 2848 1164,
Kirsten Egeskov tlf. 5194 1613, Asta Clausen tlf. 2083 4773 og suppleant Edle Jensen tlf.
6120 9543
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På hjemmesiden www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 kan du læse om vores afdeling.
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