UtterslevhøjGrundejerforening
Ugnyt juni 2011
Vi inviterer alle til Sankt Hans aftens bålfest i Anlægget i Enemærket.
Det er torsdag den 23. juni klokken 20.00 det sker.
Skulle nogle få lyst til indvortes før - og efterslukning skænker
vi et glas for en rund 10-er.
Med venlig hilsen, bestyrelsen, bestyrelsen@ugnyt.dk
UG sommerfesten holdes som altid i Anlægget på Enemærket. Datoen i år den 27.
august. De festaktive vil gerne have flere hoveder og hænder med til at arrangere løjerne.
Send en mail til kamillakragh@hotmail.com, hvis du vil give en hånd med.
Vi har fået en invitation til: Fra havedrømme til drømmehave
Arbejdernes Landsbank giver mulighed for at opleve Signe Wennebergs bestsellerforedrag om at opleve haven på en ny måde. Hør hvorfor forbedringer i
haven er bedre end alle andre investeringer i boligen. Haven er perfekt, når den
ikke er perfekt! Få tips til, hvor du skal sætte ind, og hvor du ikke skal i din have.
Få glæden tilbage i din have. Haven er fantastisk.
Hvor og hvornår: Onsdag den 15. juni kl. 17.00 - 19.00 i Sangerhuset,
Emdrupparkens areal, Nøkkerosevej 23, 2400 København NV.
Sådan kommer du med: Du kan reservere billetter på bispebjerg@al-bank.dk.
Husk at skrive dit navn og mobilnummer. Da der er begrænset antal pladser,
gælder princippet først til mølle.
Afhentning af billetter: Alle, der har fået en mail om, at de har fået billetter,
kan afhente dem i filialens normale åbningstid.
Frederiksborgvej 98 | 2400 København NV | 38 48 30 23 | bispebjerg@al-bank.dk

Parkering - endnu en gang
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at indlægget om parkering i sidste nr. af UG-nyt
kunne misforståes.
Det er ikke alene til gene for fodgængere at der parkeres med et sæt hjul på fortovet –
eller nogen anden del af en bil på fortovet, det er også forbudt i Københavns kommune, og
man kan risikere at få bøde hvis dette overtrædes. I andre kommuner kan reglerne være
anderledes.
Det er jeg sikke på at vi alle i grundejerforeningen er klar over, men ikke desto mindre ses
der ofte ulovligt parkerede biler på vores veje. Så for at glæde fodgængerne, skåne vores
fortove OG sikre at vores gæster ikke får en hilsen i form af en bøde er det en god ide at
huske gæster i bil på denne regel. HR.
Rettelse
I Ugnyt fra april blev der i notatet fra generalforsamlingen fejlagtigt nævnt, at bidraget til
snerydningen var uændret 100 kr. Det er uændret 200 kr. Vi beklager fejlen.
Bestyrelsen:
Hans Bo Larsen, formand
Storkebakken 28, NV, tlf.: 38 28 13 31
Søren Speich Sørensen, kasserer
Storkebakken 27, NV, tlf. 38 28 76 44
Børge Winther Nielsen
Engsvinget 9, NV, tlf.: 29 88 08 25
Jerrik Stig Andersen,
Mosesvinget 80, NV, tlf.:38 80 21 00
Hanne Rasmussen
Nebbegårdsbakken 10, NV, tlf.: 25 26 55 22
Sommerfesten 2010

