
Vedligeholdelsesdage på Storhøj
lørdag den 15. november fra kl. 13

og søndag den 16. november fra kl.10

Vi kalder alle arbejdsføre

på Storhøj og i Æblehegnet af hus!

To vigtige opgaver skal klares
For det første skal der lægges grus på den østli-
ge sti, som trænger meget. Det drejer sig om
stykket fra enden af Storhøjvej til toppen af
bakken ved Fællesarealet. Til denne opgave
kræves specielt yngre og stærke personer ud-
rustet med skovl og trillebør.

For det andet skal der fældes træer på Fæl-
lesarealet, hvor en solid udtynding nu er nød-
vendig. Folk med motorsave er naturligvis
særligt velkomne, men også ørnenæb o.l. kan
der blive brug for. Og så skal der jo slæbes gre-
ne væk.

Tilmelding
For at Vedligeholdelsesudvalget kan disponere
rigtigt både med hensyn til arbejdsstyrken og til
anskaffelse af grus, beder vi om, at de arbejds-
villige tilmelder sig senest onsdag den 12.
november.

Hvis du vil deltage i gruspålægningen, skal
du henvende dig til
Robert Stensgaard, tlf. 8627 4306.

Hvis du vil være med til at fælde træer, kan
du ringe til
Palle Eli Jensen på tlf. 8627 0973.

Venlig hilsen
Vedligeholdelsesudvalget
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Udlån af telte
Beboerforeningen anskaffede i forbindelse med sensommerfesten
i 2002 tre partytelte.

Hvis du får behov for lidt ekstra gulvplads i anledning af en rund dag,
kan du kvit og frit låne et eller flere af teltene.

Ikke-medlemmer kan leje teltene.

Pris: Et års beboerforenings kontingent (normalt 400 kr.)

Hvert telt måler 3 x 9 meter, så hvis alle tre telte sættes op, har man en
grundflade på 9 x 9 meter. Så er der plads til både spisning og dans.

Det er Jens Andresen, der bestyrer udlånet.

Han har telefon: 8627 6825 og e-mail: jens.andresen@mail.dk

Bestyrelsen henstiller endnu en
gang til hundejerne:

Vis hensyn til de børn, som er
bange for hunde, når I er ude at
lufte hunden.

Og frem for alt:

Fjern venligst hundens efterla-
denskaber.


