August 2019
Vi fejrer vores fødselsdag
Som bekendt fejrer vi foreningens 60 års
jubilæum med et arrangement i den store gård
lørdag den 24. august.
Festlighederne indledes kl. 12, og i løbet af
eftermiddagen vil der være en perlerække af
tilbud – man kan blive malet i ansigtet, få tegnet
sit portræt, blive undervist til smægtende
danserytmer, høre god musik og sang, selv
synge med på den aktuelle jubilæumssang efter
at have hørt formand Sørens jubilæumstale – og
meget mere….
Der er masser af godt til ganen, både i form af
godter fra grillen og fra ølhanerne og vinboksene,
kaffekanderne m.v.
Det er så bare meget vigtigt, at man selv tager
bestik, tallerkner og glas med, for vi kører
arrangementet på den miljøvenlige måde med
mindst muligt forbrug af plast og sådan!!!
Til gengæld behøver man ikke have tegnebogen
med. Arrangementet er gratis – eller rettere betalt
via det beskedne budget, som er lagt for dagen.
Alt kører med frivillig arbejdskraft. Og der kan
blive brug for flere hænder til at hjælpe med
diverse praktiske ting før, under og efter
arrangementet. Det er der mulighed for at melde
sig til, også under festlighederne.

Se i øvrigt den flotte plakat på opslagstavlerne,
hvor dagens program er anskueliggjort i tekst og
tegning!
Vi ser frem til en hyggelig lørdag, hvor vi fejrer
foreningen og hinanden!
Oprydning på fællesarealer
Aktion Ryd-Op på indendørs fællesarealer er så
småt i gang. Der er indledt med Bispebjerg Torv
og Tagensvej.
Beboerne er blevet opfordret til at rydde op. En
efterfølgende besigtigelse i de seks opgange
giver et blandet resultat. Generelt står der ikke
mange effekter på selve trappeopgangene.
Derimod kniber det i flere af fællesarealerne i
kælder og på loft med at leve op til
brandmyndighedernes krav om, at der skal være
ryddet!
Der er sat sedler op på/ved de genstande, der
skal fjernes, og så håber vi, at beboerne giver
den en skalle mere. Næste fase er, at
bestyrelsen får fjernet de effekter, som ikke må
være der. Men det vender vi tilbage til!
Bestyrelsen
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk

Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Gårdmænd træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog til 14.30 Claus Andersen tlf. 22 27 10 06, Michael Jensen tlf. 22 27 10 08

