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LEGEPLADSEN
af Helen Jørgensen

Legepladsen er nu ved at være malet færdig, gyngerne er sat op, rut-
schebaner og klatrestativer er renoverede, og efteråret er ved at komme over
os.

Forårets opgaver i 2001 bliver at renovere petanque-banen, fjerne
ukrudt, ordne boldbanen og ellers almindelig vedligeholdelse og andet - afhæn-
gig af gode ideer.

Mens jeg sidder og skriver dette, siler regnen ned, og det kan være
svært at forestille sig, hvilke muligheder legepladsen indeholder. Men mulighe-
derne er mange, det er bare at komme på ideerne! Man kunne f.eks. etablere
bålplads og udnytte de lyse sommeraftener. Det ville være en oplagt mulighed
for at beboerne i Grønnehave kunne komme hinanden ved. Specielt børne-
familierne kunne lære hinanden at kende og knytte kontakter - måske venska-
ber - og ungerne kunne lege sammen og finde nye legekammerater. Man kunne
også lave en børneolympiade med forskellige discipliner med efterfølgende
præmieoverrækkelse m.m.

Men det er jo ikke kun bestyrelsen, der skal arbejde med at arrangere.
Det er lige så meget alle Jer forældre, der kan være med til at arrangere. De
gange, jeg er på legepladsen, ser jeg jo, at den bliver brugt. Og kigger man rundt
på vejene, kan man se, at kvarteret er ved at blive et rigtigt børnefamilie-
kvarter, og der må være en del af Jer, der har tænkt over, hvad legepladsen
skal/kan bruges til. Hvis det ikke skal ende med, at den forgår, synes jeg
ideerne skal komme frem på bordet. Ikke kun gode ideer er velkomne, men
sidder du inde med færdigheder, lyst og tid til at hjælpe med at vedligeholde/
renovere pladsen, så kontakt enten undertegnede eller en anden fra bestyrel-
sen. Al hjælp vil blive modtaget med glæde.
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ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF
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Omvisning i Folketinget

Er Folketingssalen egentlig så stor, som man fornemmer i fjern-
synet? Hvordan foregår det politiske arbejde? Hvordan ser den oprin-
delige grundlov ud, og hvordan ser der egentlig ud derinde, hvor
politikerne bestemmer?

Det er spørgsmål, som man ofte stiller sig selv, og nu har I
mulighed for at få svar herpå, idet bestyrelsen har arrangeret 2 omvis-
ninger i Folketinget med efterfølgende kaffe og kringle i Snapstinget.

Omvisningerne vil finde sted mandag den 6. november kl.
19.00 og mandag den 13. november kl. 20.00. Omvisningerne har en
varighed af 1 time.

Da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig.
Prisen for dette arrangement er kr. 20,00, der bedes afleveret

ved tilmelding hos enten Helen Jørgensen, Præstefælledvej 104, eller
hos Boe Andersen, Estvad Allé 1, senest fredag den 27. oktober
2000.

Undertegnede ønsker at tilmelde sig til omvisning i Folketinget (sæt x)

Mandag den 6. november kl. 19.00

Antal personer

Mandag den 13. november kl. 20.00

Antal personer

Kan både den 6. og den 13. november

Antal personer

Underskrift

Adresse
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ENTREPRENØRFIRMAET

J.N. BYG
UDGRAVNINGER · BETONARBEJDE
FLISEARBEJDE · ASFALTREPARATIONER
TANKUDSKIFTNINGER · TRYKPRØVNINGER
AFBLÆNDINGER · SANDFYLDNINGER
BUNDSUGNINGER · OVERPUMPNINGER
OPRYDNING, RENGØRING OG RETABLERING EFTER OLIE-
FORURENINGER UDFØRES INDVENDIGT OG UDVENDIGT

Vittrup Allé 27 · 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 46 37 · Fax 32 52 46 39 · Biltlf. 21 26 86 90

a
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Kære læsere

Som det fremgår at denne meget tynde udgave af Grønnehave Nyt har
vi en del plads tilovers. Det har ikke skortet på opfordringer fra bladudvalgets
side til at I indleverer indlæg til bladet, men der er åbenbart ingen, der har
lyst til at få indflydelse på bladets indhold.

Det er svært for bestyrelsen hele tiden at skulle finde på noget nyt at
skrive, og det ville også være rart for os, at høre Jeres mening om dette og
hint. Kom nu i gang! De af Jer, der ikke skal bruge alle de mørke vinterafte-
ner på at gå til gymnastik o.lign., kunne måske bruge en aften på at skrive et
indlæg til Grønnehave Nyt.

Vi glæder os til at høre fra Jer. Eventuelle indlæg kan lægges i postkas-
serne hos medlemmer af bestyrelsen - eller I kan sende os en e-mail.

Med venlig hilsen
Bladudvalget
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ANNONCE - TONNY BOËTIUS

ANNONCE - DANSK KLOAKRENOVERING
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ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER
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ANNONCE - DEN DANSKE BANK
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Heinz Reimer Anette Cronberg
Munkebjergvej 93 A Vittrup Allé 16 B
32 50 65 38 32 51 15 87
heinz.reimer@get2net.dk cronberg@post11.tele.dk

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Ejgil Solkær Helen Jørgensen
Jerslev Allé 12 Præstefælledvej 104
32 52 80 30 32 51 29 90
ejgil.solkaer@teliamail.dk hejpaj@forum.dk

VÆRD AT VIDE

Tårnby kommune 32 47 11 11 mand.-onsd. kl. 10-14,
torsd. kl. 10-17.30, fred. kl. 10-13.30

Alarm 1 1 2
Brandvæsen 32 50 40 32
Elforsyning 33 12 72 90 (uden for kontortid: 33 12 20 20)
Falck 70 10 20 30
Lægevagten 32 84 00 41
Miljøvagt 32 47 11 11 (uden for kontortid: 40 25 95 01)
Politi (Kastrup) 32 50 14 48
Renovation (HCS) 43 29 98 64
Vandværket 32 50 05 69
Vejbelysning 32 50 14 24

Genbrugspladser Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne
Vægterparken 32 A på genbrugspladserne onsd., torsd. og fred. kl. 10-18
Præstefælledvej 5 samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemi-
Ugandavej 71 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen, Præste-

fælledvej 5.


