Nyhedsbrev for Sommerbyen Ejbylund.
Juli 2016
Kildesortering af affald
Som bekendt, skal vi til at sortere vores affald og i den forbindelse havde bestyrelsen udarbejdet et forslag om oprettelse af fælles affaldsøer hvor man kunne aflevere sit sorterede affald. Denne plan mødte imidlertidig indsigelser fra beboere tæt på disse øer. I stedet er kommunen kommet med en plan der ikke kommer til at koste foreningen noget.
Alle haver får leveret 2 x 240 liter affaldsbeholdere, der hver er delt op i 2 rum. De 4 rum
skal benyttes til følgende: Glas, metal, pap og hård plast. Planen er så at man sorterer sit husholdningsaffald i disse kategorier f.eks syltetøjsglas,makreldåser, æggebakker og tomme remouladeflasker. Man ruller så disse 2 beholdere ud på pladsen efter en tilsendt plan, hvorefter de vil blive tømt. Husholdningsaffald, storskrald og haveaffald, fortsætter som hidtil.

Jubilæumsfest.

Grønt affald og Storskrald.

19 august 2017

Husk. Disse ting må først stilles ud til asfaltvejen dagen før afhentning.

Afholder vi vores 50 års jubilæumsfest.

I kan finde afhentningsdagen på vores aktivitetskalender eller
ved at tilmelde jer affaldsportalen.

Vi er allerede gået i gang med planlægningen og er derfor interesseret i at vide
hvor mange der overvejer at deltage.
Vi vil derfor gerne bede om en tilbagemelding enten på mail eller på slippen i
bunden af dette nyhedsbrev.

Her kan man også skrive hvis man ikke har fået afhentet sit affald.
Sommerfesten.
Er desværre blevet aflyst. Det skyldes for få tilmeldinger (8).

Det er ikke en bindende tilmelding,
men blot for at finde ud af hvor mange
der kunne tænke sig at deltage.
Vi regner med en pris på ca. 200 kr pr
person (All inclusive)
Bemærk! Det er kun foreningens medlemmer der kan deltage da foreningen
yder tilskud til festen

Hussalg.
Fra den 1/9 foregår al hussalg via Kolonihaveforbundet. I vil kunne se skemaer,
lister etc. på vores hjemmeside Ejbylund.dk fra denne dato.

Interesse for at deltage i jubilæumsfesten d 19 august næste år.

JA jeg overvejer at deltage i jubilæumsfesten og er allerede begyndt at glæde mig.
Vi vil deltage med ca. _________ personer til festen.
Dette er ikke en bindende tilmelding. Derfor behøver du ikke skrive navn på.
Vi vil bare gerne have at vide antallet, så vi ved om vi skal bestille et villatelt eller et kæmpe festtelt.
Smides i postkassen eller på mail senest 26 September 2016.

