
 

”Grøn dag”  
Søndag den 10. juni 2018 

 
 
Kom og vær med til 4 timers hyggeligt samvær med dine naboer og øvrige beboere, hvor vi 
forskønner eller vedligeholder arealerne i og omkring grundejerforeningen!  
 
Mødestedet er ved legepladsen kl. 10. Herfra vil vi dele os op med forskellige opgaver. 
 
Grundejerforeningen byder på forfriskninger undervejs. Grillpølser og brød varmes på grillen kl. 
12, hvor alle mødes ved bålpladsen til fælles spisning. Dagen slutter omkring kl. 14. Kan du kun 
bidrage med et par timer er det også fint. 
 
Nærmere information om opgaver i de enkelte områder sker almindeligvis på selve dagen. Har du 
forslag til forskønnelser eller udbedringer i dit område, så henvend dig gerne til din 
områderepræsentant:  
 
Område 1, nr. 9 - 67: Torben, nr. 63  
Område 2, nr. 1a – 7h: Niels, nr. 3d 
Område 3, nr. 76a – 80f: Ingelise, nr. 80d 
Område 4, nr. 82a – 92d: Astrid, nr. 88d 
Område 5, nr. 94a – 104c: Bro, nr. 102c 
Område 6, nr. 106a – 114c: Ulla, nr. 106c 
 
Fællesopgaver kan være: 

 Samle materiale til Skt. Hans bålet. Fra den 28. maj må man lægge materiale på 
bålpladsen, så I er velkomne med grene og lignende fra den dato. HUSK kun tørt 
materiale, ikke nyklippet hæk-affald m.v. 

 

 Vedligeholdelse af lægestien og tilhørende beplantning. 
 

 Beskæring og udtynding af træer og buske omkring legeplads og boldbane.  
 

 Vedligeholdelse af grønne fællesarealer i de enkelte områder.  
 
Vi håber, I vil afsætte nogle timer til fællesskabet og glæder os til at se jer.  
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
 

Klip______________________________________________________________________________ Klip 
 

Er du en af dem, der ikke er på grundejerforeningens mail-liste, så udfyld denne talon og aflevér den til din 
områderepræsentant. Vi vil helst være i kontakt med alle. Eller send mail til Astrid: astridmrk@yahoo.dk. 
 
Fulde navn: _______________________________________________  Husnr.:________ 
 
Mail:___________________________      Evt. tlf.nr: _________________ 
 

 vend! Ja, tak! Vil gerne modtage mail, når der er nyt på hjemmesiden. Sæt X 



               
Sankt Hans den 23. juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Igen i år tager bestyrelsen initiativ til hyggeligt samvær i anledning af midsommeren  
  

Vi tænder Skt. Hans bål ved legepladsen kl. 20.30 
 
Der lægges op til fællesspisning ved havegrillen fra kl. 18.30 i de flotte omgivelser ved bålpladsen. 
Bestyrelsen stiller grill til rådighed. De som ønsker at grille ved bålpladsen, sørger selv for briketter 
og optænding. 
 
Så medbring aftensmaden, drikkevarer, tæpper evt. stole og borde og gerne dine gæster og glæd 
dig til en stemningsfuld aften. 
 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for fælles Sankt Hans. 
 
 

Vel mødt! 
 

Bestyrelsen 
 
 

 

               
 

 
            Vend! 


