Ejbylund
Nyhedsbrev for juni 2010
Imens vi venter på sol ☼ og varme ☺ er det tid for juni måneds nyhedsbrev.
Under ekstra arbejdsdagen og fællesarbejdsdagen i maj måned blev der gået til den,
selvom regnen stod ned og det nærmest var ”orkan”.
Pergolaen har fået udskiftet de gamle sider, der sættes nye tagrender og nedløbsrør op,
utæt tag tætnes, og der er sat op til at der kan komme plastikstykker for vinduerne.
Legetårn er opsat – der mangler dog faldgrus, ekstra udgravning ved rutschebanen,
reparation af stolpe samt malerarbejdet. Der blev rettet græsrabatter af på en del af
Kamillevænget og Karsevænget og der blev fejet, skrubbet og skuret i fælleshuset og
pergola.. Tak til alle - det er et flot arbejde.
De næste projekter der er på bedding er
• beskæring og fældning af træerne på Statenevej
• planering af græs ved hestefolden
• reparation af garage og skur, samt opsætning af nyt lys i pergolaen.
Som skrevet i sidste nyhedsbrev er der bestilt ”Hund i snor”-skilte og glascontainer,
begge dele er der rykket for i maj måned.

Husk
at sætte X i kalenderen og mød op til de arrangementer der afholdes,
der er noget for enhver smag (hvis ikke så kom gerne med forslag)

Vi ses til
Banko
Tirsdag d. 1.juni se opslag ved fælleshuset
Koncert ved Glostrup Harmoniorkester
Mandag d. 7. juni kl. 19.00 kommer Glostrup Harmoniorkester og
underholder med en koncert. Tag familie og venner med.
Sankt Hans
Onsdag d. 23.juni
OBS! Brandbart træ til Sankt Hans bålet må først lægges – ved siden af bålpladsen!
fra Lørdag d. 12. juni 2010

HASTIGHED =

max 30 km/t på asfalterede veje
max 10 km/t på stikvejene

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.

