Nyhedsbrev september 2022

Først skal der lyde et varm velkommen til Ditte & familie, der er
flyttet ind i Mølleparken 4. Vi håber, at I vil falde godt til her.

Sommerfesten i august blev holdt hos Lotte & Kåre, og alle 16
fremmødte havde en hyggelig aften. Vi havde fælles ”salat &
tilbehør & dessert”-bord samt kød til egen fortæring, hvilket var
en stor succes. Det blev en rigtig god aften, hvor der blev snakket
og grinet meget.
Bedet ved garagerne har vi været igennem d.28.6.: 9 fremmødte.
D.26.7. var der 4 fremmødte, d. 24.8. var der 0. I dag d.29.9. var vi
mellem 7og 9 personer i en time, så var det for mørkt. Vi blev
enige om en ny lugedag torsdag d.6. oktober kl. 17, hvor vi håber
på god opbakning.
Nye affaldscontainere er på vej, så måske er det nu, du skal
overveje, hvordan du vil have dem alle placeret på din matrikel.
Parkering i Mølleparken skal gøres med hensyntagen til, at der
skal kunne passere redningskøretøjer og renovationsbiler…..
Reparation af vejene i den gamle del af Mølleparken går i gang i
løbet af efteråret. Skal vi tage hensyn ud over det normale, når
der er vejarbejde, vil der komme en mail rundt. Måske vil
entreprenøren få brug for pladsen ved tranformater- huset til
materialer, så undlad venligst at parkere der, mens arbejdet står
på.

Kost & skovl, som forsvandt fra stedet ved havecontainerne, er nu
blevet erstattet af et nyt mærket sæt. Så håber vi, at vi får lov til
at beholde dem. Det gør det lidt nemmere at holde området, når
man har opsynsuge eller taber noget haveaffald. Der er desværre
igen grund til at gøre opmærksom på, at sække IKKE må lukkes,
og at de ikke må være for tunge. Er du i tvivl om noget, så læs den
gule seddel på den ene container.
Sensommerhilsen fra bestyrelsen

