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April 2014 

Petanque træf 2014 � 	 
 � �  � 
 � � � � � 
 �
 

Så er der Petanque træf i Niels Bjerres Vejs Ejerlav  
med præmie til det vindende hold. 

 

Lørdag den   

Mød op ved Vaskehus Vest . 

 

 

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

 

Kom og få en lille snak med dine naboer. 

Der bydes på øl og vand og kaffe og kage til alle 
fremmødte. 

Der er 18 stole i Vaskehus Vest + den faste udendørs bænke. 

 

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 torsdag den 8. maj - til Marianne i nr. 31.  

På gensyn! 

 

 "  Klip her!  " 

Afleveres til Marianne, nr. 31. 

 

Tilmelding til årets petanque træf 2014 
 

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

 

Tilmelding kan også sendes på mail til bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk 
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Vejfest på Niels Bjerres Vej 
På opfordring efter sidste års meget vellykkede vejfest har bestyrelsen fastlagt en dato 
for dette års vejfest.  

RESERVER NU: lørdag den 16. august 2014 fra kl. 15 og frem. 

Der bliver fælles kaffebord kl. 15.00 �  og fælles spisning kl. 18.30 

Du kan komme til kaffen eller til spisningen eller begge dele. 

Og glæd dig: Karina og Michael har sagt, at de godt vil stå for madlavningen igen i år.  

 

Vedligeholdelse af stier og hække:  
 

Nu er det snart igen tid til at klippe hækkene. Der er kommet en del spørgsmål om, 
hvad man egentlig skal klippe og hvad man må klippe. Derfor vedlægger vi den 
vedligeholdelsesplan, som du også kan finde på ejerlavet hjemmeside.  

Hovedreglen er, at du skal klippe al den hæk, som omgrænser din grund �  også 
på ydersiden ud mod stier og fortove!  

De husejere, som bor ud til stier, som grænser op til huse, som ikke er med i 
ejerlavet, skal også klippe hækken på den anden side af stien. 

Husk også at fjerne græs og urter i stier og fortove, så fliserne er helt frie. For at fliserne 
ikke skal blive ødelagt, er det nødvendigt, at I fjerner eventuelle græskanter langs 
fliserne og fjerner græs og ukrudt mellem fliserne.  

Der ligger en tegning og en vejledning på vores hjemmeside � � � � � � � � Stier, fortove & 
hække � � � � � � � � � � � � eholdelsesplaner for stier og fortove her! � . Dette gælder, hvor 
andet ikke er aftalt. 
Nogle steder kan man have lavet en lokal aftale, så tal med dine naboer.  
 
Du er også altid velkommen til at spørge hos bestyrelsen. 

 

Planen er vedlagt sidst i dette nyhedsbrev. 
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Fælles ting i Vaskehus Vest 
Vi gør opmærksom på, at ejerlavet har en del fælles ting, som du kan låne: 

 HÆKKLIPPER �  HØJTRYKSRENSER �  UKRUDTSBRÆNDER 

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

Derudover har ejerlavet to pavilloner (en almindelig og den store, som vi bruger til 
vejfest) som medlemmer af ejerlavet kan låne efter henvendelse til formanden. 

 

Container 
Næste container til haveaffald kommer fredag den 20. juni. Den opstilles ud for nr. 11.  

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. 

 

Huller i vejen 
Bestyrelsen har igen kontaktet Århus kommune for at få hullerne i vejen repareret. 
Kommunen har herefter repareret hullerne ved starten af vejen; men hullerne ved 
svinget og ved vendepladsen mangler endnu. Så bestyrelsen vil kontakte kommunen 
igen. 

 

Vaskehus Øst: Strygerullen 
Strygerullen virker igen! Og nu er den gratis at benytte. 

Strygerullen har været i uorden. Nu er det lykkedes at finde fejlen: den gamle måler til 
de gamle udgåede enkroner. Da en ny måler er urimelig dyr, er den gamle måler bare 
blevet afmonteret.  

Du tænder nu bare for strømmen før brug, og husker at slukke på væggen efter brug. 

 

Ny beboere i Ejerlavet 
Vi har hørt, at pr. 1. maj flytter der ny beboer ind i nr. 4: Velkommen til Inge Lykke. 

 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Michael, Solveig og Marianne 

(nr. 1, nr. 43 og nr. 31) 

 


