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Grundejerforeningen Hyldebjerg 

Nyhedsbrev-3-2015 

Arbejds- og hyggedag, perlestensparkeringspladserne, opslagstavle,  
trailerresrevation,  fliser  
 
Kære beboere, så er der igen nyheder: 

 
ARBEJDSDAG , lørdag den 30.maj fra 12-17 og 

GRILLHYGGE med ØL, VIN, SODAVAND, KAFFE, KAGE, GRIN og gode SAMTALER herefter 

Lørdag den 30. maj afholder GF Hyldebjerg den årlige arbejds- og hyggedag, hvor vi sammen får udført en 
række vedligeholdelsesopgaver, samtidig med, at vi hygger os og lærer hinanden at kende. Sidste år fik vi 

sat skik på de grønne områder i det herligste sommervejr, mens vi i år skal lidt mere rundt over det hele for 
at løse mindre opgaver, som fx. at udføre mindre reparationer eller at samle affald ind. 

Vi afslutter dagen med noget grill hygge i nr. 7 og vi håber naturligvis, at vejrguderne igen vil være os lige 
så nådige som de sidste to år, hvor vi kunne sidde i formandens have og hygge til ud på de sene aftentimer. 

Ellers trækker vi bare indendørs i nr. 7. 

Tilmelding på carsten_teichert@hotmail.com eller på tlf. 27 51 81 37 senest den onsdag d.27.maj , så vi 
har en idé om deltagerantallet. 

Mødested: legepladsen 
Foreningen sørger for kaffe og wienerbrød/kage, samt øl, vin og vand. Kød og salat til grillen medbringer 

man derimod selv.  

 

  
 
Opslagstavle på hjemmesiden 

Primo juni vil det være muligt for beboerne, at lave opslag på hjemmesiden, jf. beslutningen fra seneste 

generalforsamling. Opslag foregår så på følgende vis: 
 

1) Opslagstavlen er tænkt til køb/salg/bytte/efterlysninger/annonceringer og lignende på samme måde 
som fx. en opslagstavle i et supermarked. 

2) For at lave et opslag skal du skrive en  tekst evt. med billeder i et almindeligt Word dokument og 

sende dit opslag til følgende email adresse: opslagstavle@hotmail.com 
3) Herefter kommer dit opslag på opslagstavlen, medmindre det af en eller anden grund skulle være 

upassende ift. pkt. 1) Herudover kan der være begrænsninger i den måde hjemmeside kan 
præsentere din tekst på rent grafisk. 

4) Efter et stykke tid vil dit opslag bliver fjernet igen 
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Vi håber, at beboerne bliver glade for opslagstavlen. 
 

 

Hjemmesiden/Trailerreservation 
Fremover skal man primært kontakte næstformand Poul Rosdahl Jensen for reservation af traileren. 

Kan denne ikke træffes, kan man prøve at kontakte en af de andre i bestyrelsen. 
Kontroller kalenderen før du henvender dig. Er den ønskede dag ledig, vil du med stor sandsynlighed kunne 

låne traileren. 
 

Kontakt: poul.rosdahl.jensen@gmail.com 

 
Perlestensparkeringspladserne 

Sidst år påbegyndte vi renoveringen af perlestensparkeringspladserne, hvor vi fik renoveret de to pladser 
mellem rækkerne 4 og 5, samt den øverste plads mellem 9.og 10.række. I år har vi så valgt at få renoveret 

de  tre første pladser længst ned mod Søvej.  Arbejdet vil stå på i et par dage og vil naturligvis varsle de 

berørte beboere i tide inden arbejdet igangsættes. Parkeringspladserne vil være afspærrede og der kan 
derfor være lidt trangt på parkeringspladserne, mens arbejdet pågår. Dette beder  vi om forståelse for. 

 
Fliser 

Har man ødelagte fliser på fælles stien kan man som sædvanlig søge om nye fliser til erstatning for disse 
hos grundejerforeningen. Frist for bestilling af fliser er søndag den 14.juni hos vores kasserer: 

 

Bestil hos foto@finnlarsen.com senest d. 14.juni . 
 

Et rent og pænt Hyldebjerg 
Endelig vil vi fra bestyrelsen opfordre beboerne til at hjælpe med at holde grundejerforeningens 

fællesarealer rene og pæne ved fx. lige at fjerne et stykke affald på de grønne områder, selvom man ikke 

selv har smidt det.  
Herudover påhviler det enderækkehusene at sikre, at der ikke ligger en bræmme af nedfaldne, visne blade 

fra vinteren langs hækken. Disse kan nemlig udgøre en risiko, når vores havemand går en tur med 
brænderen. 

Bestyrelsen siger på forhånd tak ! 

 
 

Det var alt for nu. Rigtig godt forår til alle ! 
 

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


