Nyhedsbrev – Juli 2012
Nyheder har i et stykke tid været hængt op i udhængsskabet og på vores hjemmeside. Vi føler i
bestyrelsen, at vi denne ene gang vil dele det ud.
Græsslåmaskinen – græsslåning.
Vores græsslåmaskine er blevet stjålet. Ikke én men to gange. Det er professionelt arbejde, og vi er ikke
de eneste, der er blevet ramt, men det er jo en ringe trøst.
Derfor varer det lidt inden vi anskaffer en ny maskine. Garagen skal bygges om så den opfylder forsikringsselskabet krav.
I den forbindelse beder vi om hjælp til at få slået græsset. Så hvis de der har haver ud til brandbælterne og vores veje slår disse
samtidig mens at de alligevel slår deres eget, vil det være en stor hjælp.
Samtidig beder vi om, at alle holder øje med hvad der sker i vores område.
Vejbump.
Vi har nu fået leveret vores vejbump og de bliver monteret i løbet af de næste uger. 2 styk på Karsevænget efter svinget og ned til
foreningshuset, samt 3 stk. på Kamillevænget fra Borgmester Munks Alle og til foreningshuset.
Vi håber, at dette kan dæmpe hastigheden på trafikken, så det bliver sikkert at gå i vores område.
Sommerfest.
Vi holder en sommerfest.
Det bliver fredag den 3.august og starter kl. 18.00, hvor grillen er klar. Foreningen giver 2 øl eller vand til dem, der tilmelder sig.
Det man skal spise skal man selv have med. Der bliver dækket borde og pyntet op. Baren sælger øl og vand og drinks, kaffe og så
videre. Musikken bliver på anlæg.
Tilmelding er senest den 31.juli i postkassen, med adresse og antal.
Havevandring.
Bestyrelsen vil gå havevandring i nærmeste fremtid for at kikke efter om hækkene er klippet og overholder de regler, der er for
det, og om haverne fremstår som holdte. I den forbindelse kikker bestyrelsen også på, om der er synligt nummer og navn på den
enkelte have.
Flaglauget
Vi er nu 4 personer, der er med i Flaglauget. Og det er lige i underkanten, så kunne du tænke dig at være med til at hejse vores
flag på de flagdage samt søndage, der er, kan du henvende dig til Stig Ekman på telefon 51 25 70 88.
Vandprisen 2012.
Vi har fået den nye vandpris fra Glostrup kommune, og vi har været lidt heldige, at den kun er steget til 48 kr/m3. Prisen er steget
mere i andre kommuner. Denne pris gælder for hele 2012.
Lokalplan.
Glostrup kommune er i gang med at lave en ny lokalplan for vores område. Den er, som I sikkert allerede ved, sendt i høring. Der
vil i den forbindelse blive indkaldt til et møde i slutningen af august eller starten af september, hvor der vil blive informeret om
planen, og hvor det er muligt at komme med forslag til hvilke indsigelser/høringssvar vi, som forening skal sende til kommunen.
Affaldstømning.
Selv om vores sæson her i foråret blev udvidet med en måned, altså oktober, er den affaldsordning vi har med kommunen ikke
rettet til for 2012. Dette betyder, at vi ikke får hentet affald i oktober, og derved selv skal tage det med væk herfra.
Vores veje
Bestyrelsen overvejer forsøg med at lappe mindre huller med koldasfalt. Er der nogen der har erfaringer med det? Løsningen
anvendes p.t. i København til mindre huller (30*30 cm). Indtil vi skal lave den rigtigt.
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