2. Kvartal 2021

Velkommen til nye beboere er der brug for oplysninger, så kontakt venligt et
bestyrelsesmedlem

Nyt fra bestyrelsen:
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.
Trailer-parkering det har vi også nemlig skråt over for vaskeriet. Den skal
bruges, da der ikke er plads til trailere på almindelige p-pladser
Affaldsbeholder er din affaldsbeholder for lille til at rumme affald for 2 uger,
kan du kontakte Din Forsyning og lave aftale om en, der er lidt større

GARAGE nr. 16 er beboernes garage. Den indeholder en trækvogn, som kan bruges til store
og tunge ting, 2-3 plæneklippere (alle uden motor) og vejsalt. Dette er til fri benyttelse for
alle beboerne. Nøgle til din hoveddør passer til garagen
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ÆNDRINGER I HAVEN der er mange, som laver lidt ændringer i haven opsætning af
hegn, nye fliser eller andet. Kontakt driftkontoret for retningslinier. Der vil blive udarbejdet
et katalog med de generelle regler for de forskellige arbejder. Det bliver omdelt til alle, når
det er færdigt

Socialt samvær i Afd. 17
Gåture kom ud og få frisk luft i kinderne. Vi mødes ved vaskeriet hver onsdag kl.
18.30. Vi har været i gang siden 10. marts, og det er rigtig hyggeligt. Vi går ca. ½ -1 time,
men har du ikke så mange kræfter, vender du bare om, når det passer dig. Rollator eller
andre hjælpemidler er ingen hindring

Grillfesten finder sted den 28. august mere om dette senere

Loppemarked vil blive afholdt igen i år. Vi satser på 11. september, men
mere om dette senere

Julehygge i november lige efter julebelysningen er sat op evt. 20. november.

Fra beboer til beboer:
Dette er et nyt afsnit, hvor man kan komme med oplysninger, som vedrører alle beboerne.
Det er ikke et afsnit, hvor man skælder naboen ud

Hvis vejret tillader det, vil der søndag d. 6. juni 2021 kl. 12 blive spillet musik på
græsplænen mellem børnehaven og Søparken/Højgårdsparken. Fra ca. 13.30 vil der være
gymnastik opvisning af 3 gymnastikhold på plænen. Derefter vil gymnasterne spise deres
medbragte mad på græsplænen ved Søparken 13.
Håber alle beboere i AAB`s afd. 17 vil nyde, at der vil blive spillet musik og se glade
gymnaster. Hilsen Ulla nr. 13
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Andre orienteringer:
Har du ønsker eller ideer til, hvad der skal ske i vores afdeling, så kontakt et
bestyrelsesmedlem, og vi kigger på det.
Nu bliver vejret bedre og samlingstallet øges, så har du måske lyst til en lille udendørs fest
med musik MEN HUSK lige på naboerne. Læg en besked i deres postkasse til orientering.

I ønskes alle en god sommer

Næste PARK-NYT kommer i 3. kvartal

Bestyrelsen består af følgende:
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

På hjemmesiden www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 kan man læse om vores afdeling.

lukket gruppe. Du slettes igen, når du fraflytter.
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