Nyhedsbrev
Sommeren er over os, og vi opfordrer hermed alle til at efterse og rense tagrenderne, så vi er sikre
på, at nedbør bliver ledt bort og ikke løber over de evt. stoppede tagrender, så vi får skader på
husene. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der i et enkelt hus stikker plasticposer op af
tagrenden. Det skal derfor pointeres, at såfremt plasticposen ryger med vandet ned i
nedløbsrøret, kan det få meget uheldige konsekvenser. Så brug nu det kvarter på at efterse
tagrenderne.
Såfremt der stadig er beboere, der har utætte tagrender, skal dette meddeles formanden pr. mail
claus.ronald@hotmail.com eller sms 24 40 22 90. Vi laver så en samlet reparationsrunde i løbet af
sommeren. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen til formanden, hvor på huset, tagrenderne er
utætte.
Det er dermed også blevet sæson for malerarbejder. Vi minder i den forbindelse om, at det kun er
tilladt at male i de 2 godkendte farver, som tidligere år er omdelt i nyhedsbrev. Foreningen har en
fugtmåler, som kan lånes, såfremt man vil tjekke fugten i træværket, inden man starter på at male.
Husk også at algebekæmpe træværket inden der males. Der henvises til foreningens hjemmeside
www.tranegaardsparken.com for yderligere info.
Vi trænger også helt generelt til at få frisket legepladsen op. Det er længe siden, at vi har været
fælles om et projekt, og derfor har bestyrelsen vedtaget at afholde fælles arbejdsdag lørdag den
29.06.2013 fra kl. 10. Vi skal have malet forskellige ting, repareret gynger og i det hele taget frisket
området op. Så sæt kryds i kalenderen og kom ud og vær med og vis at du interesserer dig for dine
omgivelser og gerne vil give en hjælpende hånd med.
I dette nyhedsbrev følger også en bøn til alle forældre i foreningen. Tal med Jeres børn omkring
boldspil inde i foreningen. Det er farligt og de parkerede biler samt ruder rundt omkring i skuret
bryder sig ikke om boldspil. Der henvises derfor til de nærliggende grønne områder.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde: Claus R. Sørensen
formand, Susanne Friis næstformand, Tina Kristensen kasserer.
Husk også foreningens nye hjemmeside www.tranegaardsparken.com.
generalforsamlingen skulle gerne blive uploadet på hjemmesiden snarest.

Referat

fra

Der er ved henvendelse til Tina i nr. 158 mulighed for at købe nøgle til skuret for kr. 35.
For at få et overblik over kommende mærkedage i foreningen, skal vi venligst anmode alle huse
om at indrapportere husstandens mærkedage; runde fødselsdage, konfirmation, sølvbryllup,
bryllup etc. til Anita i nr. 166 på mail: anita.v.j@webspeed.dk eller smid et stykke papir i hendes
postkasse. Vi vil gerne have hørt fra Jer senest den 01.07.2013.

