NYHEDSBREV

Maj 2011

Så er sæsonens første nyhedsbrev klar – også til at blive læst ☺
Referat fra generalforsamlingen vil snarest blive omdelt til jeres postkasse.
Da det ser ud til at nogle er i tvivl skrives følgende som orientering til alle;
Pergola samt borde og stole:
Der må stadig ikke hentes borde og stole uden at kontakte Jytte/Karen.
Borde og stole kan lejes for 100,- kr,
Pergola med adgang til køkken og toilet koster 400,- kr. plus 500,- kr. i depositum.
Den udlejes max. 2 gange om måneden i tidsrummet fra kl. 12 – 17.
Hunde og katte:
Der er forbudt ifølge vedtagne regler, at have løse hunde og katte på vores veje/fællesarealer.
Renholdelse ved egen hæk:
Husk at rense ukrudt 20cm ind langs hækkene, også mod naboen.
Parkering:
Der må ikke parkeres langs vejene, kun på p-pladserne.
(Dog kan det ved større sammenkomster og lignende, hvor parkeringspladsens kapacitet ikke slår til,
tillades at parkere i rabatten på asfaltvejene.)
Glascontainer:
Er kun til husholdningsglas, og ikke ituslået glasborde/spejle m.m.
Max hastighed er STADIG 30 km/t på asfalterede veje og 10 km/t på stikveje
Dette gælder alle også for familie og venner der kommer forbi!
Og så til et par andre emner:
Støj sent om aftenen hører under politivedtægten, kun fællesarrangementer i pergolaen er bestyrelsen
ansvarlig for. Til orientering er det aftalt at Sankt Hans samt Sommerfest ikke har et sluttidspunkt hvilket
betyder at der kan forventes glade stemmer og sang i fælleshuset til den lyse morgen.
Sidste fredag er der fælles arrangement fra 18 – 22. Bankospil er ikke så larmende og er typisk færdig kl. 22

APROPOS…..

BANKOSPIL !
Dette afholdes
Torsdag d. 26. maj 2011 kl. 19.00

HUSK også
Glostrup Harmoni Orkester
Mandag d. 6. juni 2011 kl. 19.00

Hvis vejret er godt forventes en ekstra arbejdsdag torsdag d. 2.juni (kristi himmelfartdag) hvor fælleshus
og pergola skal males. Vi starter med fælles morgenmad og en dram i pergolaen kl. 8.30.
MEN vi vil gerne have at I tilmelder jer så vi kan få købt ind.
Tilmelding kan lægges i postkassen i fælleshuset inden d. 29. maj
Husk også at holde øje med opslag om aktiviteter fra Børne- og Fritidsudvalget.
Nu er Sommerbyen Ejbylund også at finde på Facebook.
Godt forår 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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