Arbejdsprojekt – kom og støt op om
Rosmosegårds perle
Kære medlemmer,
Vi skal have renoveret vores dejlige legeplads på det grønne område – og vi har brug for din hjælp!
Begge rammer inklusive stolper (der omkranser området med legeredskaberne og den lidt mindre sandkasse)
trænger til udskiftning. Det er de oprindelige rammer, og de er således ca. 20 år gamle.
Vi forventer at kunne klare udskiftningen på en enkelt dag – lørdag den 18. juni 2016 – men dette forudsætter
at der er tiltrækkeligt med hjælpende hænder til stede, hvorfor vi håber på så stort et fremmøde som muligt!
Vi mødes på legepladsen lørdag den 18. juni kl. 9.00 og klør på til vi (forhåbentligt) er færdige ud på eftermiddagen.
Der vil fra morgenstunden være kaffe og rundstykker, og der vil blive serveret frokost undervejs. Der vil selvfølgelig
tillige være rigeligt med drikkevarer hele dagen igennem. Hvis der er stemning for det, vil vi også grille om aftenen.
Bestyrelsen sørger for at fjerne den gamle ramme inden vi mødes og have materialer klar til arbejdet. I er meget
velkomne til at medbringe en skruemaskine eller andet nyttigt håndværktøj.

Vi er nødt til at have nogle forpligtende tilmeldinger, inden vi river legepladsen ned, da vi ellers ikke kan
gennemføre projektet. Så tilmeld dig gerne snarest muligt! 
Kan du ikke afsætte en hel dag, er ét par timers hjælp også guld værd – så kom og støt vores beboerforening med
at renovere legepladsen.
Vi håber meget på at se dig/Jer til et hyggeligt arbejdsprojekt lørdag den 18. juni fra kl. 9.00.
Tilmelding skal ske senest fredag den 10. juni 2016 til Jens Gottlieb, Bygvænget 8, tlf. 48 14 20 21 eller pr. mail:
jego@advodan.dk.

De bedste hilsner Rosmosegårds beboerforening

NB! Husk at vi holder Sankt Hans som vanligt den 23. juni 2016 kl. med båltænding kl. 21.00 og mulighed
for at riste snobrød fra kl. 20.00 (se vedhæftede invitation).

Sæt også kryds i kalenderen fredag den 23. september, hvor vi igen afholder vinsmagning med middag!
Særskilt invitation følger.

Hold øje med hjemmesiden www.rosmosegaards.dk og hvis ikke du allerede har tilmeldt dig nyhedsbrevet
på hjemmesiden, så se at få det gjort

