Grundejerforeningen Kollekolleparken

08.04.2020

Vil du give en hånd med?
Godt tilbud om frisk luft og god motion, forenet med konkret nytte.
Grundejerforeningens projekt med at flytte de afsavede grene langs stien ved Gartnerkrogen gik i stå i marts på grund
af Corona-bestemmelserne om at holde afstand og ikke være samlet i større grupper. Vi måtte aflyse fællesarbejdet
med flytningen og vognmandens afhentning. Ærgerligt, for mange havde meldt sig til at være med.
Nu beder vi om din hjælp til at få flyttet grenene, der ligger og flyder på vores nabobebyggelses græsplæne.
Vi laver nogle små hold, og du kan melde dig til et eller flere af holdene. Højst fem på hvert hold, og vi går ikke op ad
hinanden. En halv eller en hel times indsats.
Hold 1: Fredag 10. april, kl. 10:30
Hold 2: Fredag 10. april, kl. 13:00
Hold 3: Mandag 13. april, kl. 10:30
Hold 4: Mandag 13. april, kl. 13:00
Hold 5: Lørdag 18. april, kl. 10:30
Hold 6: Søndag 19. april, kl. 13:00
På alle hold deltager en fra bestyrelsen, som viser, hvor grenene skal lægges, så vognmanden kan tage dem op i
lastvognen. Grenene bliver hentet mandag 20. april.
En meget stor del af grenene er allerede flyttet ud på Gartnerkrogen. Men der er en del tilbage. Måske er det en ide
at tage børnene med, for der er grene i alle størrelser, og det er altid hyggeligt, når der er børn med til
fællesarbejde.
Send venligst en mail, hvis du kan og vil være med på et af holdene. Meld dig gerne til flere hold, så vi kan få fordelt
deltagerne i små teams. Du får besked tilbage om dit (dine) hold.
Det ville være flot, hvis du giver en hånd med. Bestyrelsen går forrest i arbejdet, og vi skal nok melde, når arbejdet
er udført, så du ikke går forgæves.
På forhånd

stor tak for hjælpen til Grundejerforeningens fælles bedste.

