NYHEDSBREV
HAVEPATRULJEN KOMMER FORBI I UGE 34
Foreningen har gennem mange år haft en havepatrulje, der
kommer forbi alle parceller 1-2 gange om året. Formålet er at
fastholder en vis standard i foreningen og bevarer et pænt og
nogenlunde ensartet udseende ud mod vores fælles arealer.
Der er individuelle forskelle på, hvad den enkelte opfatter som
pænt og i orden, derfor denne lille vejledning i hvad Havepatruljen ser efter.
• Græsset er rimeligt slået og ikke er for langt.
• Der er ryddet og vedligeholdt på fællesarealer i en afstand på
1 meter fra skellet.
• Hækken er velklippet og må ikke være højere end 2 meter, og
bredden må ikke overstige 0,5 meter.
• Standere til telefon, el o.l. er holdt fri så der er tilgang til
dem.
• Grene der hænger ud over fællesområder har en frihøjde på
3 meter.
• Der henligger ikke byggematerialer, jord eller lignende materiale på fællesarealer.
Retningslinjerne er taget fra vores ordensbestemmelser som er
godkendt på generalforsamlingen.
Af hensyn til evt. kørestole, rollatorer, bårer og lignende, skal
flisestien holdes fri for græs. Vi henstiller derfor til at græskanter op til fliser skæres min. en gang om året.
Finder vi noget, som vi mener der skal rettes får du en venlig
henvendelse, om hvad der skal udbedres med en frist for udbedresen. Bringes forholdene ikke i orden, vil foreningen sørge
for at en gartner udfører arbejdet for din regning.
SIDSTE CHANCE FOR AT DELTAGE I VEJARBEJDE
Nu er det ved at være sidste chance for at deltage i Vejarbejde:
Der opkræves kr. 800 i aconto vejpenge. Beløbet opkræves
med 200 kr. pr. kvartal via kontingentopkrævningen. Det vil
sige, at det først er i sidste kvartal at det fulde aconto beløb er
indbetalt.

Deltager man i vejarbejdet i 2019, modregnes de 800 kr. i kontingentopkrævningen for 4. kvartal. Dette er en ny procedure
ift. tidligere år.

NYHEDSBREV NR. 4
OF HARRESTRUP
18. AUGUST 2019
BANKO FOR SIDSTE GANG I ÅR
Onsdag den 28. august åbner Banko-holdet dørene for allersidste gang i denne sæson.
Her vil der være ekstra store gevindster at hente!!!
Dørene åbnes kl. 18.00, Spillet går igang kl. 19.00
MUSIKCAFÉ M/ FÆLLESSPISNING & GÆSTEBAND
Lørdag den 31. august inviterer Musikgruppen igen til hyggelig fællesspisning og levende musik i musikcaféen.
Fællesspisning
Tag kæresten, børnene og naboerne under armen og pak en
hyggelig kurv. I medbringer selv mad og service. Vi fyrer op
i foreningens grill til dem der vil grille og der kan grilles så
længe det lystes. Grillen tændes 17.30
Den levenede musik starter kl. ca. 19.00 med en blanding af
blød pop i egne kompositioner, samt populærer covernumre,
der både kan hygges og danses til.
Denne gang kommer Harrestrup Musik i en mere akustisk
udgave og der afsluttes med det spændende gæsteband, Flaw
Fiction fra Ballerup, som spiller med bred inspiration fra
Rock/Blues verden, til tider med lidt teknisk skarp kant..
Dizzy, Doors og Lenny Kravitz kunne være nøgleordene.
Musikken
kl. 19.00 - 20.00 Tonica & FairyKey
Kl. 20.00 - 22.00 Harrestrup Musik
kl. 22.00 - 24.00 Flaw Fiction
Drikkevarer sælges til rimelige priser i Caféen.
Vi håber at rigtig mange af medlemmerne har tid og lyst til at
deltage. Børn og gæster er som altid mere end velkomne.
SÆSONAFSLUTNING
Lørdag den 28. september kl. 16.00 inviterer vi medlemmerne
til et lille tragtement foran Valhalla.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at kikke forbi og at sige
’farvel og tak’ for en god sæson.
OlsenMadsenOlsen sørger for lidt god musik til os.
Hold øje med hjemmesiden for nærmere program.

Og nu er altså sidste chance for at få dine 800 kr. retur:
Jættevej: Onsdag 21. august kl. 17.00 - 19.00
Asynjevej: Søndag 1. september kl. 10.00 – 12.00

SÆT X I KALENDER
Banko: Onsdag 28. august
Musikcafé: Lørdag 31. august
Medlemsmøde Kolonihaveindsats: Torsdag 26. sept kl. 19.00
Sæsonafslutning m/musik: Lørdag 28. september

Har du ikke mulighed for at deltage på det planlagte vejarbejde
på din egen vej, kan du deltage i fælles arbejde
Lørdag 24. august kl. 10.00 -12.00 – Frejavej 44.

På Bestyrelsens vegne
Anette Riis Poulsen
Formand, OF Harrestrup

