Infomail til kolonisterne 17. august 2020

Nyt fra fællesarbejdet
Hej Alle!
I går søndag i heden var der igen fællesarbejde!
Igen stillede et stærkt hold og gav den en ordentlig skalle, på trods af varmen!
Der er blevet lappet de værste store huller i vejene ved indkørslen til den ”gamle” afdeling fra den
første p-plads, samt ved indkørslen til den sidste p-plads i den ”nye” afdeling, mens vi venter på
den større omgang (beskrevet kort i tidligere alle-mail).
Der er blevet slået med kratryddere til den store guldmedalje, så der både er blevet lidt pænere
ved den store p-plads samt ved den mellemste og lille sø. Derudover er der også blevet mere
tilgængeligt ved arealet omkring paddesøen, så man nu skal forcere lidt mindre jungle. OBS på at
der er et brønddæksel, som er blevet slået frit tæt på stien - lad være med at falde over/i det! Det
er fritlagt, fordi vi skal have markeret samtlige brønde o.lign. tydeligt, der forefindes på
fællesarealer, i næste runde.
Rododendronen på den gamle festplads er blevet frigjort af snerlen, der var ved at overtage den,
og de fine stauder ved den lille sø er blevet luget frem igen! Der er også samlet skrald langs
Klostermosevej og Løvdalsvej - det gav tilsammen en fuld gennemsigtig sæk.
Der, hvor det gamle gashus stod, er der blevet pillet fliser op - som klargøring til etablering af
sammenhængende fliseplads her (til borde/bænkesæt).
På legepladsen er der blevet luget godt, og også arbejdet med at få slebet afskallende maling af
vipperne er godt i gang, som forberedelse til maling.
Sidst, men ikke mindst, skal fremhæves arbejdet på grenpladsen! Her opfordres I alle til at svinge
forbi, for her er grenaffaldet blevet stanget bagud og op, sådan som vi egentlig kunne ønske os, at
alle gjorde det, når de går ned med grenaffald. Så kopier endelig den stil, der er blevet lagt, og vær
opmærksomme på ikke at lægge grenaffald ud på ”lastbilspors”siden af pælene. Inden for de
næste 14 dage vil der blive sat markeringsbånd op til at guide, samt blive lagt et par ”køre”planker
til trillebør, man kan benytte, hvis man har glemt at tage sin greb med, når man afleverer
grenaffald. Men husk i øvrigt gerne greben. Hvis ikke man har kræfter til at køre sin trillebør op i
alt kvaset er den en god ven!
Alt dette blev klaret af repræsentanter for 9 haver, samt en ekstra have der bidrog med udlån af
trailer! På fællesskabets vegne takkes for indsatsen i heden! Og vi glæder os til at se alle jer, der
kommer næste gang: Søndag den 6. september kl. 11-14.
De venligste hilsner
Fællesarbejdet

