
20. maj 2007

Græsslåning

Det vil være en hjælp for dem der kører med foreningens plæneklippere om beboerne på Syrenheg-

net 60 til 86 lige kiggede efter og fjerne sten, flasker o. lign. på græsplænerne, det er hård kost for 

vores maskiner og de skulle gerne holde et stykke tid endnu.

Ukrudt

Det er hjælp til selvhjælp hvis man, når man alligevel er udenfor, lige bukker sig og fjerner eventuelt 

græs og ukrudt mellem fliserne, ligeledes de beboere der har jordhegn, der skal også fjernes græs og 

ukrudt, det er i sær hele Syrenhegnet der er tale om, desværre kan vi ikke nøjes med at udføre dette 

stykke arbejde til arbejdsweekenderne, græs og ukrudt har ingen forståelse for at vi kan have andre 

ting at lave, så se nu at komme ud i det gode vejr, det tager ikke så lang tid.

Underskriftsblad fra beboermappen

Følgende beboere har endnu ikke afleveret det underskriftsblad fra beboermappen der tilkendegiver 

at man har læst og forstået indholdet i mappen:

Rønnehegnet 2, 4, 6

Syrenhegnet 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86

Birkehegnet 1, 9, 11, 13, 15

Ribeshegnet 9, 11

Rettelse til beboermappen

Der er en rettelse til Procedure for overdragelse og salg af andele denne sættes ind i beboermappen 

under faneblad 12

Bestyrer til Birken

Kirsten Damgaard Wenstrøm vil, sammen med Lajla Bang, stå for driften af fælleshuset fra 1. august 

og frem til 31. december 2007.

Måleraflæsning

Så er det igen blevet tid til aflæsning af vores varmemålere, bestyrelsen påtænker at aflæse målerne 

i weekenden 2 – 3. juni 2007, med start begge dage kl. 12:00. Er du forhindret kan du med fordel 

lægge en seddel i foreningens postkasse hvor du påfører navn og adresse samt angiver hvilken dag 

der passer dig, eller du kan aflevere en nøgle til naboen eller en anden der er hjemme.

Parkering

Det henstilles til beboerne, at man ikke parkerer andre steder end de opmærkede båse, de vende-

pladser der er i foreningen er ikke beregnet til parkering, ligeledes bør man gøre sine gæster op-

mærksom på, at parkering skal ske på Syrenhegnet og ikke på foreningens område.

Med venlig hilsen

bestyrelsen


