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Kære Grundejer,
FLISHUGNING den 27 April 1. Lørdag efter Påske.
Lørdag den27 April har Grundejerforeningen aftalt flishugning med Niels Edlefsen, der kommer med traktor
og flishugger som tidligere.
Det er aftalt med Niels, at han starter i Vest på Sommerlandsvej Lørdag morgen den 27 April.
For at vi kan nå rundt til alle er der planlagt ca. en ½ time pr grund.
Den enkelte grundejer må selv sørge for at have hjælpere nok, til at ”fodre ” flishugger maskinen.
Det er en god idé som tidligere, at man hjælper hinanden, og dermed holder maskinen udnyttet bedst
muligt.
Du tilmelder dig hos Kjeld Aage pr e – mail
Lkaa.valentin@gmail.com
eller på tlf. 42 60 48 01

senest den 12 April

NB: Husk at få flisen smidt ind på egen grund , og ikke i rabatten. Ellers kan græsset i rabatten ikke slås.
Vi håber på godt arbejdsvejr denne dag, og at vi med fælles hjælp får flishugget rigtig meget.
Fældning af træer
Hvis du har nogle træer du gerne vil have fældet, og som du måske ikke lige selv kan magte , så er Niels
Edlefsen god til den slags. Du ringer til Niels på hans mobil telefon 24 43 55 72 og aftaler selv nærmere.
Betaling for dette arbejde afregnes direkte med Niels, og er ikke nogen omkostning som Grunderforeningen er
part i.

Tromling af din Græsplæne
Kjeld Aage vil også i år tilbyde at tromle din græsplæne. Kjeld Aage vil leje en tromle og denne omkostning
deles ud på dem der tilmelder sig. Jo flere tilmeldinger, jo billigere for den enkelte. Betaling for lejen og
tromling afregnes direkte med Kjeld Aage.Kjeld Aage vil tromle , når jorden er passende til at tromle.
Tromling tilmelder man sig senest den 12 April direkte til Kjeld Aage, men MEGET GERNE FØR.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Viggo
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