NYHEDSBREV

Juni 2011

Det vil være sidste gang Nyhedsbrevet bliver delt ud, da vi er af den opfattelse ikke mange får det læst.
Fremover vil det blive sat i udhængs skabet, samt lagt på hjemmesiden www.ejbylund.dk. Ønsker man en
kopi kan dette hentes i kontortiden(se tiderne nederst på siden)
*-*
Det er en glæde at se så mange af jer til de fællesarrangementer der holdes – siden sidste nyhedsbrev er der
blevet afholdt Rundbold, Petanque, Dart, Banko, Koncert med Glostrup Harmoni Orkester og Pinsemorgen.
I den nærmeste fremtid vil der være fredagshygge d.24. juni og OL d. 26 juni samt

Skt. Hans aften !
Torsdag d. 23. juni 2011 kl. 18.00
Grillen vil være klar kl. 18.00
Bålet tændes kl. 22.00
Brænde (ikke trykimprægneret og malet træ) til bålet skal lægges ved siden af bålpladsen.
Opslag om arrangementer sættes op ved fælleshuset, samt på Sommerbyen Ejbylund på Facebook.
*-*
Ved årets første fællesarbejdsdag blev der stukket græskanter, klippet hæk mod Karsegartneriet, fjernet ukrudt
på legeplads og ved fælleshus. Det er vist første gang vi har oplevet at både mand og kone fra flere haver kom
og arbejdede. Tak til jer alle J
På fællesarbejdsdagen d. 26. juni skal der bl.a. klippes hæk – det skal jo gøres inden d. 15. juli J
På ekstraarbejdsdagen var det meget få der kom – alligevel nåede vi at få malet hele ydersiden af fælleshuset
og pergolaen. Tak for indsatsen til de fremmødte J det var hyggeligt.
Efterfølgende er det meste af indersiden på pergolaen blevet malet af Jytte og John.
Der vil blive endnu en ekstra arbejdsdag hvor det hele skal males endnu engang.
Dato meldes senere men vi regner med at det vil være i tidsrummet 9 – 12.
*-*
Da det har været nødvendigt at spule 2 kloakker pga. de var stoppet til, bedes man være opmærksom på:
· IKKE at spare så meget på vandet ved toiletbesøg, at der ikke bliver skyllet ordentligt ud
· Kloakkerne kan ikke klare at bleer, bind o. lign smides i toilettet.
Disse 2 gange har vi selv haft mulighed for at spule kloakerne, men skal vi have et firma ud at gøre det næste
gang, vil det blive koste mange penge.
Lavt tryk på vandet i hanerne kan skyldes at pilatoren er tilstoppet – tag dem derfor af og rens dem.
God sommer til jer alle fra bestyrelsen.

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.
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