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Brug dine plantekasser inden 1. juni!
Vi har fået mange henvendelser fra folk, der er ønsker at være medlem af
foreningen og få adgang til plantekasserne. Indtil videre har vi måtte melde
”alt optaget”, da alle kasser er blevet fordelt mellem nuværende medlemmer.
Nu ser det imidlertid ud til, at ikke alle plantekasser er blevet taget i brug og
det åbner muligheden for at give ubrugte plantekasser videre til nye
medlemmer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at plantekasser der pr. 1. juni
ikke er enten malet eller beplantet, vil blive tilbudt nye medlemmer.
Har du ikke haft mulighed for/tid til at bruge din plantekasse inden 1. juni,
men stadig ønsker at beholde den, skal du inden 1. juni sende en besked til
claus@a21sundby.dk.
Grillaften og ”nu gør vi det hyggeligt”
Inden længe vil de sidste plantekasser være klar til en forhåbentlig rigtig dejlig
og lang sommer. For at hjælpe sommeren i foreningen lidt på vej, skal vi have
ordnet de sidste praktiske ting på fællesarealet og have malet de sidste
plantekasser. Derfor afholder vi i løbet af den næste måneds tid, to fælles
arrangementer, som vi håber du vil deltage i.
Aktivitetsdag i haverne
Søndag den 1. juni kl. 12.00 tager vi havehandskerne på og gør
fællesarealet klar til den nye sæson. Der vil også være (en sidste) mulighed for
at du kan male de plantekasser, hvis dette ikke er sket endnu.
Hvis vejret og stemningen er til smider vi en knude i bålet og rister sommerens
først grillpølser.
Grillaften
Tirsdag den 17. juni kl. 18.00 langer Arealudviklingsselskabet grillkul,
økologisk saftevand og bæredygtige bajere over disken, mens foreningen
sætter en stak grillpølser på højkant.
Tilmeld dig foreningens grillaften skal ske senest mandag den 16. juni til
claus@a21sundby.dk.
Så kan der males igen
På grund af manglen på linolie, har det ikke været muligt at fuldende malingen
af plantekasserne. Det skulle der gerne være rådet bod på fra på lørdag.
Du skal være velkommen til at tage din egen pensel med, men der vil også
være pensler i skurvognen. Penslen skal efterfølgende ”sættes” i vand.
Du behøver kun at male dine kasser én gang.

Ny formand valgt
Bestyrelsen har på sit sidst møde, valgt at udpege Lea Hoste til foreningens
formand. Lea er 26 år og hun arbejder til dagligt som pædagogmedhjælper i
en vuggestue.
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