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Siden sidst
Desværre har vi haft besøg af uindbudte gæster om natten. De prøvede at “låne” elcykler fra vores
skure. Heldigvis var en beboer vågen, og med hjælp fra politiet blev de uindbudte gæster inviteret
til samtale på politigården. Det var godt, at det blev opdaget samt stoppet, desuden skal der lyde en
stor ros til, hvordan beboerne kunne hjælpe hinanden efterfølgende med udbedring af skader samt
støtte. Lad os håbe, de ikke kommer forbi igen.
Vores traktor har været til service og skulle gerne blive så god som ny igen. Så den er klar til endnu
en sæson.

Bioaffald
Der er mange, der benytter det nye bioaffald, hvilket er meget positivt. Der er stadig lidt grønne
beholdere samt mange poser tilbage nede i skuret, hvis nogle mangler. Det er vigtigt, at man
benytter de grønne bioaffaldsposer i bioaffaldscontaineren og ikke smider disse i
kompostbeholderne.

Storskrald
Vi prøver en gang til med Storskrald. Storskrald er på næste mandag den 31. maj. Så er det muligt
at rydde ud fra vinteren.
Det er meget vigtigt, at skraldet er sorteret efter skiltene, og at det er optageligt af skraldemændene.
Det er opdelt i følgende bunker:
● Genanvendeligt træ
● Andet storskrald
Husk affaldet skal sættes ud dagen før.

Udskydelse af ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har været udskudt grundet Corona situationen. Vi vil forsøge at afholde den
ordinære generalforsamling inden sommerferien, nu hvor vi har fået lukket samfundet op igen.

Haveaffald
Der bliver leveret en haveaffaldscontainer den 11. juni, således at man kan få klippet hæk og gjort
have, hække og bede sommerklar.

Fællesarbejde
Vi prøver at starte op med fællesarbejde igen, og det næste fællesarbejde bliver næste søndag den
30. maj klokken 13.00 ved fællesskuret. Hvis man ikke endnu er Corona immun eller kan man
aftale med en fra bestyrelsen, at man laver noget en anden dag. Det sidste fællesarbejde inden
sommerferien bliver den 13. juni også ved fællesskuret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

