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Peter Molnit

Fra: Peter Allan Larsen <peal@adr.dk>

Sendt: 19. april 2016 13:33

Til: Peter Allan Larsen

Emne: Brandsbjerg Syd, Vedligehold af de grønne områder.

Kære medlem,  

Alle foreningens medlemmer, og ikke mindst medlemmer, der benytter legepladsen og det 

grønne område ved den lille kælkebakke på fællesarealet, opfordres til at møde op til 

hyggeligt havearbejde den første lørdag i månederne maj-oktober: 

GRØN LØRDAG PÅ FÆLLESAREALET FRA KL. 9-11  

DEN 7. MAJ, 4. JUN., 2. JUL., 6. AUG., 3. SEP. & 1. OKT. 

Møder man op min. 3 ud af 6 lørdage, modtager husstanden ved juletid en gave, der i 

værdi svarer til årskontingentet for medlemskab af grundejerforeningen. Som noget nyt 

bliver man registreret en gang for hvert familiemedlem, der møder op. Ligeledes trækkes 

der hver gang lod om en 8 præmier såsom vin, snaps og specialøl.  

BEMÆRK: Al vedligehold af legepladsen, området rundt om denne samt de nærliggende 

stispidser er foreningens egen opgave, som i en årrække er blevet løftet i fællesskab 6 

lørdags formiddage i sommerhalvåret.  

I år vil vi gerne gøre en ekstra indsats på stispidserne, hvor buskene efterhånden trænger til 

at blive klippet ned.  

Området danner eksempelvis ramme om Sankt Hans-festen, ligesom Ejbys børn nyder godt 

af legepladsen. Der er altid behov for flere hænder på arbejds-dagene, og vi ser meget 

gerne, at de primære brugere af det grønne område - børnefamilierne - møder talstærkt 

op.  

Ved at give et beskedent nap med fra tid til anden kan foreningens fællesareal ved 

legepladsen blive ved med at være et velfungerende samlingspunkt for alle. Så tag 

skuffejernet i den ene hånd, skeen i den anden (eller andet værktøj) og mød op på en grøn 

lørdag og få sorte negle. 

Nyhedsmail 

Elektronisk info med seneste nyt fra/om Brandsbjerg Syd kan fås ved at tilmelde sig e-mail-

service via vores hjemmeside: www.brandsbjergsyd.dk  
 

Facebook 
http://facebook.com/Brandsbjergsyd/ 
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Medlemsrabat hos Sadolin og Flügger 

Sadolin og Flûgger tilbyder medlemmer af Grundejerforeningen op til 25% rabat på 

malervarer. Tilbuddet er permanent. Læs mere på www.brandsbjergsyd.dk. Udskriv og 

medbring et brev fra vores hjemmeside eller oplys i forretningen, at du er medlem af 

Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd. 
 

Lån Grundejerforeningens trailer 

Grundejerforeningen ejer en trailer, som medlemmerne kan låne ved henvendelse til 

Susanne Kollberg, Brandsbjergvej 38. Tlf. 4484 5920. Mobil: 2714 8920.  Traileren kan laste 

op til 530 kg. Pas godt på traileren, når du låner den. Læs mere om betingelserne på vores 

hjemmeside. 
 

Haveaffald 
Glostrup Kommune afhenter med jævne mellemrum haveaffald og der er også muligheder 

for at aflevere haveaffaldet på genbrugsstationen. Der er således ingen grund til at fylde 

Ejby Mose op med haveaffald.  
 

Kontingent 2016 

Kontingent for 2016 på 600 kr. er den 1. april opkrævet via BetalingsService. Bestyrelsen 

har opkræver et gebyr på 50 kr. såfremt indbetaling foretages med indbetalingskort. Husk 
derfor tilmelding til BetalingsService og automatisk betaling fra 2017. 

 

Referat fra Generalforsamlingen  
Referatet fra vor Generalforsamling bliver inden længe lagt på vor hjemmeside.  
 

 

Mvh, 

Peter Allan Larsen, 
formand, 

Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd, 
Brandsbjergvej 129, 

2600 Glostrup. 

 

Telefon:             4491 8319 

Mobil:        + 45 6061 1240 

 

http://www.brandsbjergsyd.dk 

 

http://facebook.com/Brandsbjergsyd/ 
 


