KONTAKT
ADRESSE
Fritidshaveforeningen
Sønder Jernløse vej 63
Sønder Jernløse
4420 Regstrup.

juni og juli 2022

ÅRETS FJERDE NYHEDSBREV
Vi starter lige med at takke for de fremmødte til generalforsamlingen tilbage i juni.
Det var et produktivt møde, hvor der kom en masse ny og god information. Referatet
er sendt ud og ligger også på vores hjemme side www.fritidshaver.dk

info@fritidshaver.dk
Vagt telefonen: 52816767

Vi husker lige alle på at hæk, græs og rabat skal holdes, jer der har el eller vand
stander ved hækkes skal sørge for at denne er tilgængelig hele sæsonen.
Hvis I finder fejl og mangler rundt i foreningens fælles areal (toiletter, bad mm.)
Send da en mail til os på bestyrelsen@fritidshaver.dk, det er ikke sikkert vi har set
det, og hvis vi ikke ved det kan vi ikke gøre noget ved det.

Kontaktoplysninger
Mailadresse
Vi ønsker gerne at vores oplysninger er opdaterede, lander
dette nyhedsbrev ikke i din mailboks så lad os høre fra dig.
Skriv til bestyrelsen@fritidshaver.dk og oplys: Navn, mail
og have. Mærk “Nyhedsbrev”.

Telefonnummer
I nødstilfælde, hvis der er en vandledning der er gået eller
der opstår brand, vil vi gerne kunne få fat I jer hurtigst
muligt. Vi anmoder derfor om et telefonnummer til en fra
haveloddet.

Vi tager gerne imod ris og ros, skriv til os på bestyrelsen@fritidshaver.dk
eller læg en seddel i postkassen på den lille røde hytte ved affaldspladsen
FESTUDVALG
De har været i gang, men da tiden i år har været knap, bliver det
desværre ikke til helstegt gris, live musik og masser af konkurrencer.
MEN, det er ikke ensbetydende med at der slet ikke bliver noget.
Der er planlagt en fælles hygge/mad dag på festpladsen

Alle tager en ret/tilbehør med til fælles buffet, eget kød til grillen og drikke.
For et vi så ikke lige står med 14 x pastasalat, selvom det nok skulle være hyggeligt, hænger der en seddel
ved vaskemaskinen, hvor man kan skrive sig på med hvad man vil medbringe.
Vi vil sørge for at der er kul på grillen og at der også er en kødfri gril.
Her vil også være et felt hvor man meget gerne må melde sig til at komme og hjælpe med borde og stole.
Så tag naboen under armen og kom og vær med til at fejre en fantastisk sommer vi har haft i foreningen.

FÆLLESDAGE 2022
•

•

13. august

10. september

•

15. oktober

Fællesdagen nu på lørdag er også dagen hvor vi starter op på vores
legepladsprojekt, vi skal nemlig have flyttet sandkassen, derfor
kalder vi på jer friske menneske, kom og giv en hånd med.
Udover det vil vi fortsætte hvor vi slap sidst, og så er der en hæk og noget græs der gror.

LEGEPLADSEN
Storm fra bestyrelsen skal til at lægge en plan for hvornår hvad skal ske i løbet af sensommeren, derfor vil det være rigtig
dejligt hvis der var nogle friske folk som ville og kunne hjælpe d. 3. september og/eller 8. oktober.
Meld jer til Storm på storm@fritidshaver.dk, gerne inden d. 23/8-22, også hvis I er lidt i tvivl om hvad I kan bidrage med,
nogen skal jo lave kaffen og evt. kagen.

BADET
Gå glad i bad, men gør rent efter dig.
Det er fælles bad og vi beder alle efterlade det som man også ønsker at finde det.
Skyld, så vidt muligt vægge og gulv efter dig, fjern evt. hår fra afløbet.
Det er ikke ulækkert når det er dit eget.
Vi har fået forespørgsel på længere bruseslanger, de er blevet skiftet en gang før, men er
forsvundet, kan vi lade dem hænge denne gang?

AFFALDSPLADSEN
Vi har i foreningen affaldssortering, dette ønsker vi at vi alle benytter korrekt. Hvis beholderen til f.eks. plast er fyldt og
låget ikke kan lukkes, så er der ikke plads til det du kommer med lige nu. De kan fra fors’ side nægte at tømme en beholder
hvis låget ikke kan lukkes helt. Der er nu også kommet en beholder til pap. Pappet skal være rent og må ikke være vådt
eller fedtet ind i madrester. (Pizzabakker skal i restaffald)

POSTKASSER
Vi laver en oprydning i postkasserne, dvs. hvis du bruger din postkasse skal der tydeligt fremgå navn
og have på den.
Der er lagt en seddel i alle postkasserne om at I skal skrive til Bente fra bestyrelsen, hvis jeres er i brug
inden udløb af uge 34 (28/8-22). Hvis der ikke er givet besked på bente@fritidshaver.dk vil
postkassen blive fjernet. Hun vil også være at finde på fællesdagen d. 13/8 og til sommerfesten d. 27/8,
hvis man ikke har mulighed for at sende mail.

VI HAR ET ØNSKE FRA HEINE, PÅ GÅRDEN.
Han beder om at folk ikke går ind på hans stykke af marken og lufter hunde i denne periode, hvor de er ved at få græsset
til at blive til hø. De må gerne benytte den lille sti til Ida sletten, men ikke bare vade ind over hele området.
De har sat skilte op dernede med info. Vi husker lige i samme forbindelse folk på at samle op efter hunden

TAK FORDI DU LÆSTE MED
Vi ses i haverne, hilsen Bestyrelsen

