Nyhedsbrev maj 2019.
Hjertestartere
Der var meget flot tilslutning til kampagnen for at skaffe en hjertestarter, og det har betydet, at vi 27. maj
har fået en hjertestarter installeret på Fælleshusets ydervæg ud mod parkeringspladsen ved Ligustervangen
81. Vi har taget en rød pil til hjælp, for at udpege skabet med hjertestarteren.
En stor tak til Trine Starotska og den øvrige aktive gruppe, som har sørget for det.

Svømmebassin
Så er vi klar med svømmebassinet, som åbner 1. juni. Der er dog problemer med at skaffe svømmevagter, så
selvom vi teknisk er helt på plads, så kan der være dage, hvor vi ikke kan holde åbent, fordi der mangler
vagter. Hvis der skulle være nogen blandt vores trofaste læsere, som kender en, der kunne tage vagter i
sommerens løb, så kontakt meget gerne kontoret eller Tina Sørensen (TinaLindvig@hotmail.com). Vagterne
skal have bassinprøve og være over 18 år.
Åbningsplanen for bassinerne kan læses her åbningstider.
Asfaltarbejde
Vi er ved at få udbedret skader i asfalten i Askevangen, hvor der er kantsten, der var kørt ned og store huller.
Det er jo ikke barnevogne, cykler, løbehjul eller rulleskøjter, der giver så omfattende skader men derimod
megen bilkørsel. Husk at begrænse bilkørslen – det er både godt for asfalten og for helbredet at gå i stedet
for at køre.
Legepladsdage
Med foråret kommer der også gang i arbejderne på legepladserne. Udskiftning af gammelt træ, maling,
lugning, plantning og nye legeredskaber er nogle af de mange aktiviteter, som de aktive grundejere står for.
Hvis I har lyst til at give en hånd med og være en del af et hyggeligt fælleskab, så kontakt jeres lokale
legepladsrepræsentant og meld jer til. I finder oversigten over dem her Legepladsrepræsentanter og der er
altid brug for friske kræfter.
Nyhed på bredbånd
Som bekendt har YouSee nu færdiggjort opdateringen af vores hybridnet, så det kan håndtere hastighed på
op til 1.000 Mb. Samtidig er der nu mulighed for, at andre end YouSee kan benytte vores netværk til at levere
bredbånd til vores medlemmer. De første, der har benyttet sig af denne mulighed er virksomheden
Fastspeed, som nu udsender tilbud til alle. Man skal selv indgå aftale med dem, idet det ikke går gennem
kontoret. Det svarer helt til aftalen med YouSee om bredbånd og mobiltelefoni, som også aftales direkte.
Husk at læse det ”med småt”, når I vælger disse løsninger.

Lukning i forbindelse med helligdag
Der er lukket dagen efter Kr. Himmelfart fredag 31. maj og kontoret er lukket 4. til 6. juni i forbindelse med
Grundlovsdag.

