Nyhedsbrev ultimo april 2022
Fællesarbejde
Her i weekenden blev der knoklet i vores dejlige nyttehave og det kan ses.
Af nye ting kan nævnes:
• Der er nu kompost bag alle 3 fælleshuse på langsiden ind mod det grønne
areal.
• Bag hus E. Fælleshuset nærmest Øresund, er der desuden bygget et
kvashegn. Her skal du lægge støre grene, stort kvas m..v.
• På bagarealet er der bygget 4 flotte højbede og sået blomster til 2
blomsterbede.
• Desuden er der gjort klart til vildt blomsterbed ved rønnetræet og under
frugtbuskene. Hvis du har nogle stauder el. lign, i overskud, må du meget
gerne plante dem i bedet ved rønnebærtræet eller i bedet under frugttræerne.
Og der er haletudser i det lille soppebasin.
• Fælleshus B og fælleshus E er blevet gjort rene, så de er klar til socialt
samvær og fester.
• Bag fælleshus B er der plantet 6 frugtbuske. Du er meget velkommen til at
tage af bærrene, når de er modne til sommer. Og kom i god tid, inden fuglene
spiser dem.
• Ny flagstang med vimpel ved Midterpladsen
• Nyt grus på 3-meter stien og de fleste 1 meter stier. Der er ikke mere grus.
Tak til alle der virkelig knoklede i weekenden og også var på overarbejde for at gøre
opgaverne færdige.
Hvis du ikke deltog i weekenden, har du har mulighed for at deltage i fællesarbejde
Tirsdag den 16. august kl. 16-20 eller Torsdag den 25. august også kl. 16-20.

Storskrald
Det er helt utroligt, hvad der kan være på 4 kvadratmeter. Og rigtig mange
medlemmer var klar til at smide ud her i weekenden. Så mange, at containeren blev
fyldt lørdag eftermiddag.
Der kommer ny container i næste weekend den 30. april – 1. maj og den placeres
ved bagindgangen.
Så behold dit storskrald på egen grund indtil næste weekend.
Ud over medlemmernes storskrald, vil vi også af med de stofbetrukne stole i
fælleshus B. Hvis du er interesseret i en eller flere af disse stole, må du gerne tage
dem. Men husk kun de stofbetrukne.
Bestyrelsen vil gerne have lidt hjælp til at køre de stofbetrukne stole fra fælleshus B
til containeren i næste weekend. Så hvis du kommer i nyttehaven fredag den 29.
april efter kl. 15 eller lørdag den 30. april eller søndag den 1. maj, må du meget
gerne hjælpe lidt til og smide nogle stole i containeren. På forhånd mange tak.
Mange grønne forårshilsner
Vibeke og bestyrelsen
NF Sundvænget

