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Nyhedsbrev 

Maj 2010 

Petanque turnering 2010 
Kære Ejerlav’ere 

Så er der Petanqueturnering i Niels Bjerres Vejs Ejerlav 

 

Søndag den  13. juni 

Vi mødes ved Vaskehus Vest  kl. 14. 

 

Husk selv at tage petanquesæt med. 
Ejerlavet har 2 petanquesæt, så hvis I 
ikke har et sæt selv, kan I låne. 

 

Der bydes på kaffe og hjemmebagt 
kage. Der udleveres plastikbægre. 
Hvis I gerne vil drikke af en rigtige 
kop, bedes I selv medbringe den. 

 

Tilskuere er også meget velkomne. 
Der er 18 stole i Vaskehus Vest + den 
faste udendørs bænk. 

 

Tilmelding: Hvis en og anden ikke har tilmeldt sig, men pludselig får lyst til at være 
med, er man selvfølgelig meget velkommen alligevel. 

Men for at hjemmebageren kan vide, hvor meget der skal bages, vil det være dejligt, 
hvis I tilmelder jer - senest fredag den 11. juni - til Marianne i nr. 31 eller Vagn i nr. 
20.  

På gensyn! 

 

 �  Klip her!  � 

Afleveres til Marianne, nr. 31 eller Vagn, nr. 20 

 

Tilmelding til årets petanqueturnering 2010 
 

Hus nr.: _____ Antal voksne:______  Antal børn:______ 

 

Tilmelding kan også sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk 
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Ejerlavet fejrer 60 års jubilæum 
I lighed med for 10 år siden og for 20 år siden fejrer vi, at Ejerlavet fylder rundt. Denne 
gang er det 60 år. Selve opførelsen af husene blev påbegyndt i 1949. Servitutterne, som 
fastslår, at der skal være et ejerlav for de 36 huse, er dateret 14. August 1950 og 
vedtægterne for Ejerlavet er så dateret 12. 12. 1950: Ejerlavets fødselsdag. 

Se mere om husenes historie på Ejerlavets hjemmeside. 

Bestyrelsen forestiller sig, at festen afholdes ca. 1. november. Der vil komme en invitation 
engang efter sommerferien – med nærmere beskrivelse af, hvordan festlighederne vil 
komme til at foregå.  

Hvis du har lyst til at bidrage til, at vi alle får en festlig dag/aften, må du meget gerne give 
lyd til bestyrelsen: 

• Har du lyst til at være med i festudvalget? Og være med til at bestemme hvornår, 
hvor, hvad og hvordan? 

• Har du mulighed for at hjælpe med gode ideer og festlige indslag?  

Hvordan har du lyst til, at vi fejrer jubilæet? 
Måske kan du huske nogle gode traditioner fra de sidste fester? 
Hvad skal der til for at få alle til at komme? 
Har du nogle billeder eller film?   
Har du nogle gode ideer?  
Og hvis du har lyst til at digte en fællessang, eller til at holde en lille tale eller 
fortælle lidt om vores vej og dens historie, må du gerne begynde at spidse 
blyanten allerede nu. 

 

Vejen 
Vinteren har slidt på vejbanen her på Niels Bjerres Vej, og da bestyrelsen i marts 
kontaktede Århus Kommune for at få gjort noget ved hullerne, fik vi lovning på, at der nok 
skal blive gjort noget ved det. Men da der jo er mange veje, der trænger, og der sker 
åbenbart en vis prioritering, så kunne vi ikke få noget nærmere tidspunkt. Det skriftlige 
svar fra 22.3.2010 lød: ”I denne og de efterfølgende uger bliver samtlige offentlige veje 
kørt igennem, og slaghuller bliver registreret og lappet.”  

Container 
Næste container til haveaffald kommer fredag den 25. juni. - ud for nr. 11. 

Snore i vaskehus Øst 
Der er opsat tørresnore i rullestuen i Vaskehus Øst. Der er stadig også mulighed for at 
tørre tøj i Vaskehus Vest. 

Vedligeholdelse af stier og hække 
Så nærmer Sankt Hans sig: I opfordres til at klippe hækkene godt ind, så fliserne på stier 
og fortove er helt frie. Græs og urter langs kanterne af stier og fortove fjernes også, så 
fliserne er helt frie. Og græsset mellem fliserne fjernes – brug evt. den nye gasbrænder. 
Containeren kommer lige efter Sankt Hans. 
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Ukrudtsbrænder 
Ejerlavet har indkøbt en ukrudtsbrænder som står til fri afbenyttelse for ejerlavets 
medlemmer for brænding af ukrudt på fælles og private arealer inden for ejerlavet. 
Ukrudtsbrænderen er specielt velegnet til brænding af ukrudt imellem fliser og kantsten.  
 
Se brugsanvisningen herunder – eller på ejerlavets hjemmeside. 

 
Når du låner ukrudtsbrænderen, fungerer det som når du låner ejerlavets højtryksspuler 
eller hækklipper – du skriver dig på med dit husnummer på tavlen i forgangen i Vaskehus 
Vest. 
 
Ukrudtsbrænderen er ikke egnet til brug i bede og græsplæner. Vær opmærksom på 
brandfare og hav altid en spand vand i nærheden klar til slukning. 
 
Brug den ikke i regnvejr. 
 
Inden ukrudtsbrænderen kan bruges, skal du montere regulatoren på gasflasken. Dette 
gøres ved at løfte ringen ved bunden af regulatoren opad, anbringe regulatoren på 
flaskens ventil, der trykkes let nedad, og ringen presses ned således at regulatoren er låst 
fast på ventilen. Ringen skal kunne trykkes helt ned, og regulatoren sidde godt fast på 
ventilen. 
 
Der åbnes for gassen fra flasken ved at dreje håndtaget i regulatorens top i pilens retning. 
Vend ukrudtsbrænderens brændhovede nedad og væk fra dig selv, andre personer og 
brændbart materiale. Åben derefter for gassen på reguleringshåndtaget og tryk på 
automattænderen en eller flere gange, indtil gnisten tænder flammen. Herefter kan 
reguleringshanen justeres til ønsket virkning – evt. skrues op til maks. 
 
Bevæg ukrudtsbrænderen langsomt med fejende bevægelser – 3–5 cm over toppen på 
ukrudtet. Faktisk skal ukrudtet ikke brændes, men blot blancheres: det bliver umiddelbart 
mere grønt og krymper lidt sammen, og så visner inden for 2-3 dage. Kraftig og sejlivet 
ukrudt kan dog kræve flere behandlinger. 
 
Brænderen slukkes ved at lukke for gassen på reguleringshåndtaget. 
 
Brænderen vil være meget varm efter brug. Rør den ikke, og anbring den ikke på et sted, 
hvor den kan antænde brand, hvis du holder en pause. 
 
Efter brug lukkes også på regulatoren på gasflasken, brænderen sættes tilbage i 
Vaskehus Vest og regulatoren afmonteres. 
 
Har du problemer eller spørgsmål eller mangler der gas, så kontakt Lars i nr. 24. 

 
 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Lars, Vagn og Marianne 

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


