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Nyhedsbrev 

Juni 2018 

Container 

Næste container til haveaffald kommer fredag den 15. juni. Den opstilles ud for 

nr. 11 med åbningen op ad vejen.  

Der må kun kommes haveaffald i den. IKKE plastposer. Hvis I samler haveaffaldet i 
poser, skal de tømmes, og poserne tages med hjem igen.  

Og selvfølgelig HELLER IKKE murbrokker, sten eller lignende.  - Hvis det ikke er rent 
haveaffald, får ejerlavet en kæmpe efterregning. 

 

Vejfest på Niels Bjerres Vej 

Lørdag den 1. september 2018 fra kl. 15 og frem:  

Vejfest ved Vaskehus Øst. 

Program kommer senere.  

Reserver dagen allerede nu!!! 

 

Hække, fortove, stier 

Hver beboer har pligt til at vedligeholde hække, stier og fortov ud for sin bolig: 

 Klippe egen hæks inderside og top ind mod nabohus, vej, stier 

 Klippe egen hæks yderside/bagside og top ud mod fortov og stier – (med mindre 

man har aftalt andet med sin ”bagbo”). 

 Klippe hækken på modsat side af stien, hvor hækken støder op til et hus, som 

ikke er en del af ejerlavet. 

 Holde fortov/sti på ALLE sider af huset: 

Fliserne skal være fri for græs og urter - og træer og buske skal klippes ind, så 

fliserne og 50 cm på hver side af fliserne er frit. 

 

Gelænder ved stien ved Spejderhuset 

Gelænderet (og stien) ved Spejderhuset er Aarhus kommunes, og bestyrelsen har 
henvendt sig til kommunen og har fået tilsagn om, at de kommer og udbedrer skaden. 

 

Fælles ting i Vaskehus Vest og Øst 

Vi gør opmærksom på, at ejerlavet har nogle fælles ting, som du kan låne: f. eks. 
Hækklipper, højtryksrenser og ukrudtsbrænder, stole og borde. 

Tingene opbevares i Vaskhus Vest.  
Skriv dig på tavlen, når du låner noget, så andre kan se, hvor tingene er.  



Side 2 af 2 

 

Hvis en ting går i stykker, når du bruger den, eller du kommer over i Vaskehus Vest og 
opdager et problem med en af tingene, bedes du kontakte bestyrelsen, så der kan 
gøres noget ved det.  

Hvis gasbrænderen går ud for gas, lige som du er i gang med at bruge den, kan du 
indkøbe en ny gaspatron og få beløbet refunderet hos ejerlavets kasserer. HUSK: sørg 
for at få en kvittering til kassereren.  

Låne / bytte bøger: Ejerlavets fælles boghylde står i Vaskehus Øst. Der er kommet 
flere bøger til, så gå over og tag et par stykker med hjem.  

 

Praktisk hjælp 

På generalforsamlingen opfordrede flere til, at du holder kontakt med dine naboer, og 
hvor der opstår behov – fordi nogle er blevet ældre, eller nogle er blevet syge - tilbyder 
din hjælp til indkøb, og hvad der ellers kan være af forefaldende ting.  

Hvis du selv har brug for hjælp, er der også mulighed for at kontakte bestyrelsen, som 
så kan hjælpe med at finde en hjælpsom beboer i ejerlavet. 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Kåre, Lars og Marianne 

(nr. 47, nr. 23 og nr. 31) 


