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Arbejdsdag, fliser og kort nyt
Kære beboere.
Så er der nyt fra bestyrelsen
ARBEJDSDAG , lørdag den 3.juni fra 10-16
Lørdag den 3. juni afholder GF Hyldebjerg den årlige arbejdsdag, hvor vi sammen får udført en række
vedligeholdelsesopgaver, som vi naturligvis hygger os med at få udført.
Ethvert fremmøde om det så kun er en time eller to vil der blive sat pris på.
Foreningen byder på en sandwich og noget at drikke ca. kl.12, samt Wienerbrød og en kop kaffe ca. kl. 15.
Mødested: Legepladsen
Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com eller via nedenstående formular senest torsdag d.1.juni .
Fliser
Fliseordningen indebærer, at man skal søge bestyrelsen om fliser, som man vil have foreningen til at dække.
Vil man derimod udskifte fliser, som ikke fejler noget eller som ligger på ens private område kan man også
få disse fliser via foreningen, man skal så bare selv betale for dem. Vi forventer ikke, at det vil være et
problem at få udleveret et rimeligt antal fliser på foreningens regning, man skal så bare sætte kryds ved ”Ja”
i feltet ”ønsker udgiften dækket” i skemaet.
Kort nyt
Bestyrelsen har meldt sig ind i Hvalsø Bylav og grundejerforening for derigennem at fremme GF Hyldebjergs
interesser. Aktuelt drejer det sig specielt om storskraldsordningen, som kommunen ønsker at afskaffe, men
som vi ønsker at bevare. Men andre emner såsom separatkloakeringen og den nye affaldssortering fra og
med 2018, regner vi også med at kunne drøfte sammen med bylavet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Klip -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyldebjerg nr. ___
deltager til Arbejdsdagen med ___ personer og deltager til frokost med ___ personer og til kaffe med ___
personer
bestiller ___ fliser (pris ca. 20 kr., pr flise). Ønsker udgiften dækket: Ja __ Nej __ .
Email:___________________________
Send gerne det hele som email på carsten_teichert@hotmail.com
SENDES senest torsdag d.1.juni i Hyldebjerg nr. 7

