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Nyhedsbrev 

Maj 2011 

Petanque turnering 2011 
Kære Ejerlav’ere 

Så er der Petanqueturnering i Niels Bjerres Vejs Ejerlav 

Lørdag den  28. maj - 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 + 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. 

For at hjemmebageren kan vide, hvor meget der skal bages, vil det være dejligt, hvis I 
tilmelder jer - senest torsdag den 26. maj - 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 2011 
 

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

 

Tilmelding kan også sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk 
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Vejen 
Vinteren har slidt på vejbanen her på Niels Bjerres Vej, og da bestyrelsen i april i år 
kontaktede Århus Kommune for at få gjort noget ved hullerne, fik vi lovning på, at der nok 
skal blive gjort noget ved det. Og se: få dage efter de har allerede været her.  

Kom ud på flisen lørdag den 7. maj kl. 10. 
Fliserne på vores stier trænger til en kærlig hånd. Det er megadyrt at få et firma til at rette 
på dem. Så derfor inviterer bestyrelsen til en gør det selv lørdag: bestyrelsen sørger for en 
bunke sand ved Vaskehus vest. Kom med din skovl, greb og trillebør og vær med til at 
lægge de fliser pænt, som trænger til at blive rettet på. 

Container 
Næste container til haveaffald kommer fredag den 24. juni. - ud for nr. 11. 

Vedligeholdelse af stier og hække 
Nogle steder er stierne ved at blive så smalle, at det er svært at passere. Man skal jo også 
kunne få bagage med - og barnevogne og kørestole. Hvis uheldet er ude skal Falck kunne 
komme til med en båre eller brandslukning. Så nu da Sankt Hans nærmer sig, opfordres I 
til at klippe hækkene kraftigt ind. I den oprindelige matrikulering af stierne er der ca. 60 
cm rabat !!!! på hver side af fliserne. Den er der heldigvis stadig mange steder.☺ 

Græs og urter langs kanterne af stier og fortove fjernes også, så fliserne er helt frie. Og 
græsset mellem fliserne fjernes – brug evt. den Ejerlavets gasbrænder. Containeren 
kommer som nævnt ovenfor til Sankt Hans. 

Postkasser 
Vil du gerne have hjælp til at sætte din postkasse op ude ved fortovet/stien – i god tid 
inden frosten sætter ind? 

Bestyrelsen har talt med Christiansbjerg Tømrerservice, v/Henrik Hvid, Myggenæsvej 5, 
8200 Århus N om opsætning af postkasser ved fortov. 

Det vil han gerne tage sig af, uanset om der ønskes opsætning af nye postkasser eller 
flytning af eksisterende, og hvis man måtte ønske det, omkodning af Rukolås, så 
husnøglen også passer til postkassen. 

De medlemmer af ejerlavet, der måtte ønske det, skal selv henvende sig til Henrik Hvid på 
tlf. 40 14 40 05 og aftale, hvad man gerne vil have gjort. Alle aftaler og betalinger sker 
direkte mellem den enkelte og Henrik Hvid. 

Da opsætningen ved fortov blot skal ske inden årets udgang, vil Henrik nok samle nogle 
stykker ad gangen. 

 

 
 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Jørgen, Vagn og Marianne 

(nr. 29, nr. 20 og nr. 31)  


