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Nyhedsbrev nr. 3 
 
 
 
Kære alle på vor interesseliste 
 
Som I ved fra sidste nyhedsbrev, har vi haft generalforsamling, hvor vi besluttede at renovere gårdspladsen. 
Haveudvalget tager kontakt til vor havemand, som tidligere har givet et fornuftigt tilbud på at udføre 
arbejdet, og vi forventer nye sten lagt inden sommerferien. 
 
Haveudvalget har også taget initiativ til at fælde æbletræet foran svømmehallen. Det skete sidste søndag, og 
alt er ryddet op, så nu er der kommet godt med luft omkring fælleshuset mod øst. 
 
Lige nu er vore havefolk ved at luge og klippe kanter, så vi er klar til at gå sommeren i møde med et pænt 
haveanlæg. 
 
Inde i fælleshuset er der også sket lidt. En gruppe på 3-4 kvikke damer, har taget sig af at lysne panelerne i 
havestuen. Lige nu, er panelerne vasket af og grundet. Vi synes alle det bliver rigtig pænt. Dette første er en 
slags prøve, for er det tilfredsstillende, vil de også tage stuen ved siden af, så der også kan blive lysnet her.   

 
Salget af de ledige huse. 
Ved det sidste ”åbnet hus” arrangement d. 6. april kom der ligesom sidst, vi holdt åbent hus, mange 
mennesker. Vi fik solgt et hus, og et par ligger lige nu underdrejet med henblik på at købe et af de 
andre huse. De skal blot først have solgt deres hus – sådan er processen i dag.  
 
Vi har endnu 2-3 huse til salg. Vi havde onsdag d. 21. maj, og igen på søndag d. 25. maj har vi nye 
annoncer i dagspressen. Denne gang har vi valgt Jyllands Posten, som kommer ud til andre end 
dem, vi hidtil har kontaktet gennem Aarhus Onsdag og Stiftstidende. Vi håber snart, at få alle huse 
solgt, da vi meget gerne vil være fuldtallige i vort bofællesskab. 
 
Har I spørgsmål, er I alle velkomne til at kontakte os.  
 
Hvis I har fundet anden boligløsning og gerne vil slettes fra vor mailliste, hører vi gerne fra jer. 
 
 
På andelsbestyrelsens vegne 
 
Jes Retbøll 
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