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FLASKEGONTAINER

Nyt firma,

Flaskecontaineren tømmes nu af
et nyt firma, iffi dettidtigere
firma ikke længere ville afhente
vores tomme ftasker rmr.

Vi vil forgod ordensslqrfd
nævne hvad det nye firma
afhenferog frvad der må
lægges i containeren:

KIJN TOMME VIN ELLER
SPIRITUS FLASKER.
desværre INTET andet.

Derfor ingen tomme sildegtas,
syttetøjsglas, andre tomme gfas-
behotdere, ketchupffasker,
dressingflasker eller anden [om
glas emballage.
tkke andef gl-asaffåtd som f eks.
vinduesglas, vinglas eller andet
gtas. UndTad ventigst at sætte
anden tom emballage ved siden
af containeren, men smid det ud
sammen med dit køkkenaffald.

Vi er klar over at det er en ind-
skrænkning i forhotd til tidlige.

Vi vil imidlertid gerne kunne
tilbyde at grundejerforeningens
medlemmer kan komme af med
deres tomme flasker og vi hen-

stiller derfor til at der Kun

lægges tomme vin og spiritus
flasker i containeren.

Hjælp os og hjælP dig selv

Ti I Grundejerforeningens
medlemmer.

Der afholdes aktivitetsdag
sØndag den 25.april 1999
kt 1302.

Vi kunne blandt andet tænke
os at få malet det indvendige
træværk på carportene- I

den forbindelse vil vi gerne

bede medlemmerne
cm, at der ikke holCer

biler parkeret i car-
porten denne dag.

Sandkasserne skal
tømmes, således de
også kan blive malet ind-

vendig - derfor må der

hentes sand fra sand-
kasseme indtilder ikke er
mere tilbage.

Vi håber at se rigrtig mange
til aktivitetsdag - mød op og

få en god dag i en god sags

tjeneste og få en hyggetig

dag med din nabo - husk alle

er velkommen såvel leier

som eler.
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Husk ølpause hver hele time

Som det kan fæses i referatet fra
generalforsamlingen er der kommet

ny bestyrelse

Bestyrelsen har konstitiueret sig

således:

Formand:
Søren Heick,

Ketteholm 1'[9
Næstformand:
Per Enselmann,
Ketteholm 83.

Kasserer:
Palle Andreasen,
Ketteholm 97.

Bestyrelsesmedtern:
Steffen Berensen,
Ketteholm 89

Bestyrelsesmed+em:
Mikkel Ravn Sørensen,
PKA-Pen-Sam.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt
arbejde i Ketteholm
Hvis du har forslag til forbedringer
eller ændringer er du naturligvis
velkommen tii at kontakte os.

Hvis du skal bruge nøglen til et af
skurene fås denne hos en af os.

Med ventig hilsen
Bestyrelsen

Nyt fra
bestyrels€rt.


