Kære alle i plantagen
Hermed en lille hilsen fra os i bestyrelsen.
Vi har i efteråret fået igangsat udbedringen af vejene, og det er nu bekræftet
100% at dette er på Onefibers regning. Så det efterlader os med et flot budget,
hvis vi skulle vælge at give vejene en ekstra omgang i foråret. Erik, vores
vejmand har svært ved at afslutte arbejdet af vejrmæssige årsager, men han
kommer så hurtigt at vejret tillader det.
Og nu hvor vi snakker om vejene, så bliver der fyldt tørt grus i kasserne ved
Thujavej og bommen ved Enebærvej, og der vil blive lagt bunker på de
sædvanlige strategiske steder, til udbedring af vejene. Vi er i gang med at
bestille det hjem.
Endnu en virkelig god nyhed er, at Vejbanden er genopstået. De vil reparere
huller i vejene, til gavn for os alle. Der skal fra os i bestyrelsen lyde en stor tak
til Søren, Kirsten og John for jeres hjælpsomhed.
Gelænderet ved Thujavej/Cypresvej var løst. Det blev repareret sidste
weekend. Så må malingen af det vente til foråret. Det er Carsten og Dan fra
Thujavej, der er vores redningsmænd, for håndværkere udefra er umulige at
få uden lang ventetid. Carsten er tømrer, og Dan er bådebygger, så vores
gelænder er i rigtig gode hænder.
Dan har også lavet vores gruskasser, hvor bl.a. beslagene var gået i stykker
Vores forhenværende formand Torsten, har også været i gang, og takket være
ham, så har vi nu fine og helt korrekte reflekser på vores bom på Gæslingevej.
Det er virkelig rart, nu hvor vi ikke har lys i lampen
Det er virkelig en fornøjelse, at så mange vil give en hånd med. Tusind tak til
jer alle
Hvis der er andre der går og sysler med gode ideer, så hører vi dem gerne
Vi havde talt om at vi alle kunne mødes til lidt æbleskiver og gløgg, men vi har
fravalgt det i år pga. smittetrykket. Men vi håber at kunne gøre det næste år.

Det var nyhederne fra bestyrelsen for denne gang.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Mange julehilsner fra bestyrelsen
Inge, Inge, Bettina, Karsten, Ida, Christina og Jeanne

