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Nyhedsbrev 

Oktober 2010 

Jubilæumsfest:  

Ejerlavets Jubilæumsfestudvalg inviterer til fejring af vores runde fødselsdag: 

  LØRDAG den 22. januar 2011. 

Reserver datoen - både eftermiddag og aften. 

Festudvalget arbejder med mange spændende ideer til at gøre det til en god dag for alle 
aldre på Niels Bjerres Vej. Programmet er endnu ikke helt puslet på plads, men vi kan da 
løfte sløret lidt. 

Festen holdes i det ny Lyseng Idrætscenter med spisning i Café Lyseng, hvor de serverer 
rigtig lækker mad.  

Festudvalget er i fuld gang med at arrangere fornøjelige aktiviteter for både børn og 
voksne. Så snart programmet er klart, vil I få en invitation med udførligt program. 

Vi håber I kommer alle sammen – og hvis I ikke har mulighed for at være med hele tiden, 
så kom bare og spis – eller kom bare og leg! 

Hvis du har lyst til at holde tale eller digte en sang eller på anden vis bidrage til en festlig 
eftermiddag og aften, kan du kontakte Helle i nr. 33. 

Container 

Næste container til haveaffald kommer fredag den 22. oktober. 

Brændeovne 

Nu er det igen tid til at fyre i brændeovnen. I vore rækkehuse her bor vi meget tæt, så det 
er vigtigt, at du fyrer rigtigt. Synlig røg er som bekendt ikke sund at indånde, hverken for 
dig eller din nabo. I sidste nummer af ”Idenyt” var der en række gode tips: 
 
Røgen fra din brændeovn skal være så godt som usynlig – så generer du hverken miljøet 
eller din nabo.  

Sådan fyrer du korrekt op: 

• Brug altid kun rent og tørt træ. Ordentlig tørt brænde har et vandindhold på 18 
procent. Brug evt. en fugtighedsmåler til at kontrollere.  

• Sørg for rigeligt luft til optændingen, - ellers bliver temperaturen for lav og røgen 
fra din brændeovn fuld af sod og tjære.  

• Fyr lidt ad gangen. Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtigt bliver 
høj.  

• Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig. 
Du kan kende den gode røg på, at den stort set er usynlig. Er røgen mørk, så er 
det tegn på, at noget ikke er i orden. Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, 
gør du sandsynligvis noget forkert.  - Spørg din skorstensfejer til råds. 

 
Venlig hilsen bestyrelsen 

Lars, Vagn og Marianne 

(nr. 24, nr. 20 og nr. 31)  


