NYHEDSBREV
HYGGE, ØLSMAGNING & MUSIKCAFE
Lørdag den 11. maj starter sæsonen for alvor.
Dels afholder Asynjevej, Bjarkesvej, Danvej, Frejavej, Emblavej og Vidarstien vejarbejde, dels er vi igang med at plante til
på legepladsen og ved Valhalla.
kl. 15.00 inviterer vi alle fra vejarbejdet til at grille hotdogs og
få en snak efter en hyggelig dag.
kl. 16.00 afholdes der ølsmagning
kl. 17.30 tændes grillen igen til fællesspisning i Valhalla
kl. 18.00 er der musik i Musikcaféen
Og det er altså altsammen nu på lørdag ... den 11. maj !!
SÅ ER DET TID TIL VEJARBEJDE

I disse dage indkalder jeres vejrepræsentanter til vejarbejde.
I år er der ekstra mange penge på spil, idet Generalforsamlingen sidste år valgte at sætte beløbet for vejarbeje op.
Deltager du blot 2 timer til vejarbejdet - får du 800 kr. igen.
Beløbet modregnes i kontigentopkrævningen for 4. kvartal.
Vejarbejdet er en god måde at møde dine naboer på - og så
er det altid rart at kunne være sammen om, at holde vores
dejlige område pænt.
I år har vi forsøgt at lave det ekstra festligt. Lørdag den 11.
maj har en del af vejene valgt at lave vejarbejde - og så afslutter vi som sagt sammen ved Valhalla, for dem der har lyst til
at være med til det. Efterfulgt af Ølsmagning, Fællesspisning
og Musikcafé.
Har du ikke har mulighed for at komme de dage, som din
vejrepræsentant inviterer til, tilbyder vi at der er 2 ekstra dage,
hvor du kan deltage i fællesarbejde for foreningen. Dette gøres
som et forsøg, da der er ekstra mange penge på spil;
Lørdag den 15. juni
Lørdag den 24. august

kl. 10.00 - 12.00
kl. 10.00 -12.00

Ved klubhuset, Frejavej 44. Husk at du skal krydses af.
Men først og fremmest er det vigtigt at I kan samles på vejen,
får ordnet jeres parkeringspladser og de øvrige opgaver, som
jeres vejrepræsentant har planlagt.
Hold øje med din postkasse og eventuelle opslag på vejen.
PLANTER TIL LEGEPLADSEN
Bestyrelsen har bevilget lidt midler så vi kan forskønne området omkring Valhalla og legepladsen. Derfor holder vi store
plantedag lørdag den 11. maj, forhåbentlig med lidt hjælp fra
nogen af vejene.
Har du lyst til at give en hånd, når vi går igang med at plante
så mød op ml. 13.00 -15.00. Deltagelse regnes som vejarbejde.
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INDVIELSE AF LEGEPLADSEN
Nu er det endelig tid til at vi kan indvie vores nye naturlegeplads. Det er snart 3 år siden, at de første spænde planer blev
lagt.
Men nu ligger den der - i al sin pragt - og det er tid til at takke
alle de mange frivillige, der har lagt tid, kræfter og ikke mindst
kærlighed i projektet.
Og det mener vi skal gøres med manér. Vi har derfor bedt
Ballerups Borgmester om at komme og foretage den officielle
indvielse.
Lørdag den 18. maj kl. 14.00 - 16.00
Vi byder på et lille traktement. Valhalla, er lejet ud - så cermonien holdes udendørs. Tag konen, kæresten, naboen, børnene
eller børnebørnere under armene og kom og vær med.
BANKO
Og så er der gode nyheder til alle dem der elsker Banko.
Bankosæsonen i Valhalla er nemlig reddet af et helt nyt bankohold. TAK.
Sæsonen starter onsdag den 22. maj kl. 19.00 (dørene åbnes kl.
18.00). Derefterulige uger 8 uger frem
Vel mødt.
GENBRUGSPLADSEN
Så lykkedes det. Henning fra Asynjevej har tilbudt at være ny
fast mand på Genbrugspladsen i ulige uger - og dermed er der
nu igen åbent HVER lørdag på genbrugspladsen på Frejavej.
Ordningen ser allerede nu ud til at være en stor succes. Stor
TAK til Henning
HJEMMESIDEN
Vi har desværre stadig problemer med at få adgang til foreningens hjemmeside, der derfor ikke er opdateret. Vi arbejder på
sagen og beklager overfor medlemmerne.
BYGGESAGER
Alle byggesager håndteres nu af vores byggesagkyndige. Du
finder oplysninger på vores hjemmeside om hvordan du skal
forholde dig, hvis du skal sælge eller bygge.
Afsluttede byggesager og salgserklæringer kan afhentes i bestyrelsens træffetid. Byggeudvalget holder ikke længere åbent,
selvom det stadig fremgår af vores hjemmeside.
BESTYRELSENS TRÆFFETID
Du træffer bestyrelsen hver anden lørdag (i lige uger) i klubhuset på Frejavej 44. Næste gang er Lørdag den 18. maj kl.
10.00 - 12.00
Udenfor træffetiden kan du kontakte bestyrelsen på:
kontakt@ofharrestrup.dk
På bestyrelsen vegne
Anette Riis Poulsen

