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Snerydningsaftale indgået
I medfør af beslutningen på generalforsamlingen
den 10. april 2014 har bestyrelsen skrevet kontrakt med Allested Anlæg & Entreprenør om
vintervedligeholdelse af de fire asfalterede stier
langs vore vænger. Aftalen indebærer rydning og
saltning efter behov samt betaling efter faktisk
modtaget ydelse (altså afregning pr. gang, der
ryddes/saltes). Den er i første omgang gældende
fra 1. november 2014 til 15. april 2015. Leverandøren er valgt ud fra ud fra flere indhentede
tilbud, hvor Allesteds pris var den klart laveste.
Bemærk at den fælles ordning kun indebærer
vintervedligeholdelse af de asfalterede stier, og
at man derfor fortsat selv skal rydde og salte på
fortovene foran husene og – for de bageste rækkers vedkommende – på stien bag husene!

Musikanlæg til sommerfesten efterlyses
Foreningens nuværende musikanlæg er ikke
glad for at spille musik fra mp3-afspillere og lignende, så vi søger et nyt anlæg primært til brug
ved sommerfesterne. Hvis du har et musikanlæg
med mulighed for tilslutning af mp3-afspiller/iPhone, som du overvejer at skille dig af med,
vil vi derfor meget gerne overtage det til fællesskabet. Kontakt i givet fald formanden.

Sommerfest
Der var sommerfest lørdag den 16. august. Traditionen med loppemarked om formiddagen blev
genoptaget, hvilket Nanna og Mikkel i Hesbjergvænget 8 stod for. De har lovet at fortsætte
dette i 2015. Om eftermiddagen var der kaffebord og kagekonkurrence, og tønderne til næste
års fastelavnsfest blev flot bemalet.
Til grillfesten om aftenen var der med 53 tilmeldte desværre en del færre deltagere end van-

ligt, idet mange var forhindret på grund af diverse sammenfaldende arrangementer. Vi indledte
med at have lidt udfordringer med fadølstapningen, men problemet blev løst, så øllet snart kunne flyde til de festende. Denne gang havde vi et
par slagtere til at stege lækkert kød i form af oksefilet, svinekam og kalkunsteg. Da der ikke var
så stor tilslutning som ventet til dette, forventes
det dog ikke gentaget næste år. Igen i år var
mange lækre retter medbragt til det fælles tilbehørsbord, og festen forløb rigtig fint med nabosnak, hygge og dans til sangene fra Rickys glimrende playliste.
En tak skal lyde til dem, som hjalp til med at slå
teltet op fredag eftermiddag før festen og tage
det ned igen søndag efter festen! Uden denne
indsats er arrangementer som dette ikke mulige.

Beboere i kamp mod aggressivt ukrudt
Der var indkaldt til arbejdsdag søndag den 28.
september, og en (desværre ganske lille) deling
beboere takkede ja til gratis øl og vand og gik til
modangreb på de vilde klematis og andre vækster, der bredte sig i området ved de nye træer og
hække forrest i Hesbjergvænget. Ved den målrettede operation blev der i formiddagens løb
blandt andet opgravet rigtig mange af de klematis, der var ved at erobre terrænet og truede med
at kvæle hækkene. Invasionen blev således slået
tilbage, og flere trailerlæs af den uskadeliggjorte
modstander blev stedt til hvile på genbrugsstationen.
Selvom slaget i første omgang blev vundet ved
den ihærdige indsats, er der nok brug for løbende bekæmpelsesaktioner mod især de fremstormende, krybende klematis, indtil de ønskede
vækster får bedre fat. Bevoksningen mellem træerne inden for hækkene vil gartneren holde nede
ved en årlig beskæring til cirka en meters højde.
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