EJBYLUNDS
NYHEDSINFO

50 års Jubilæum:

Der afholdes en mindre reception
den 11/09-2017 – Alle er velkommen.
Ved samme lejlighed overrækkes
Årets havepræmier.
Der kommer snarest mere info herom
i jeres postkasse, vippetavle og på
hjemmesiden.

Hjerterstarter er
opsat:
Vi har nu fået opsat vores hjertestarter,
den hænger i pergolaen, til højre fra
baren. Koden er 2600 for at åbne skabet
og hjertestarteren fortæller tydeligt hvad
man skal gøre når den tændes.
Den er tilmeldt hjertestarter.dk og man
vil også kunne få koden oplyst når man
ringer til alarmcentralen.

Ryd op efter din hund:
Hver sød at huske og samle op efter din
Hund. Vores græsmand oplever
desværre tit, at maskinen bliver smurt
ind i lo.. og det er ikke så sjovt når han
skal stå med de bare nævner og rengøre.
Vi er selvfølgelig godt klar over at andre
også lufter hunde på vores område.
Men lad os holde vores egen sti ren

Løse hunde/katte:



Ordensregler, stk 15.
Løse hunde og katte, er ikke tilladt
på Haveforeningens område. Hunde
og katte skal, udenfor haveloddet,
føres i snor. Det er ikke tilladt at
holde muskelhunde.

Nyhedsinfo nr. 3 – sept.
2017

Pas på med
ukrudtsbrænder:
Der har været et tilfælde hvor
brandvæsenet har måtte rykke ud til
vores haveforening, det blev
gudskelov opdaget af en vågen nabo,
så ilden ikke fik bredt sig.
I sådanne situationer, kunne være en
god ide, hvis man har sit telefonnr.
liggende hos naboer/bagboer – så
man hurtig kan komme i kontakt, hvis
uheldet er ude.

Vi nærmer os desværre
sæsonafslutning:
Husk standerstrygning søndag
den 01. Oktober 2017

Kontakt til bestyrelsen:
Ved kontakt til bestyrelsen om onsdagen
mellem kl.18-19 benyttes følgende
telefonnr.: 61 31 47 83 el. 61 31 47 93.
Sidste onsdag i mdr. er der åbent
kontor i fælleshuset ligeledes mellem kl. 1819. med undtagelse af juli mdr.
Bestyrelsen

