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SENSOMMERFEST den 23. september
Agertoften
Afd. 90
HUSK i august
• Åbent i fælleshuset
tirsdag den 1. august kl. 18-19

Årets tema
Temaet bliver Agertoften OL 2017 for både børn og voksne.
Indenfor temaet vil der om eftermiddagen blive opgaver, skattejagt mv.
Hvad med maden?
Alle medbringer selv en ret, hvilket vil blive koordineret forinden, så man ved om
man fx skal medbringe en kødret, en salat eller noget helt andet.

• Nye regler for afhentning af haveaffald, se side 2

Hvad koster det?
Det koster 25 kr. pr. person uanset om man er voksen eller barn.

• Fjern affald og opbevaring fra haver
og forhaver

Hvad får man for billetten?
For billetten kan man få frit valg til 3 ting fra Ager-disken fx øl/vin (kun voksne), sodavand, slush ice, soft ice, popcorn eller chips. Normalpris vil være 10 kr. pr. stk.

Der er ingen
nye beboere
i august måned
- udover
nedenstående :-)

Ny Agertoftenbaby i nr. 34

Stort tillykke

Hvordan melder man sig til?
Invitation med oplysninger om program, tilmelding mv. kommer ud ca. 1 måned før
sommerfesten.
Hvem står for alt dette?
Det gør bestyrelsen, men vi har brug for ekstra hænder, så meld dig
meget gerne som frivillig til opsætning, oprydning, aktiviteter, salg fra Ager-disken
mv.
Hvordan melder man sig som frivillig?
Kontakt bestyrelsen på mail til bestyrelsen@agertoften90.dk og skriv, hvordan du
ønsker at give en hånd eller hvornår vi kan trække på din hjælp (fredag-lørdagsøndag)
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VIGTIGT NYT OM AFHENTNING
AF HAVEAFFALD
Fremover skal haveaffald lægges i skurene i den smalle del af cykelskuret, det vil
sige på modsat side end affaldscontainerne.
På den måde sparer vi timer til aflønning af vores ejendomsfunktionær, når han
ikke skal gå hele Agertoften rundt for at opsamle poser med haveaffald hver uge.

MÅNEDENS
A F FA L D S T I P S
OM POSERNE:
 Husk altid at binde
knude på poserne
uanset om det er resteller bioaffald.
Ellers ender sovsen
fra aftensmaden i
bunden af containeren, og det er virkelig
ulækkert.
 Husk kun at bruge
tynde poser til bioaffald. De udleveres
gratis i fælleshuset i
åbningstiden.
 Hvis der går hul på din
pose, før du smider
den i containeren,
skal du enten komme
en ny pose omkring
eller lukke hullet med
effektiv tape som Gaffa eller malertape.
 Husk altid ekstra indpakning af skår fra
glas, tallerkener mv.
Det skal pakkes ind i
fx en avis, som lægges i posen med restaffald. Det skal IKKE i
de små containere,
hvis det er gået itu.
 Der skal ikke pose om
affaldet til de små
containere til glas,
metal, papir og plast,
da disse skal kunne
tjekkes for korrekt
sortering.

Husk:
Haveaffald skal stadig i klare
sække med knude på
 Haveaffald må KUN lægges i
skuret i tidsrummet lørdag til
mandag inden kl. 8.
 Haveaffald afhentes fortsat
mandag morgen.


BESØG

AF

R OT T E F Æ N G E R

Da flere beboere har haft besøg af rotter, har vi haft møde med den lokale rottefænger efter han har været herude flere gange for inspektion og opsætning af
fælder mv.
Meldingen er klar:
Der er pt. ikke sandsynlighed for at vi har rotter, da der ikke er nogle tegn på det,
som der ellers har været tidligere.
Årsagen er, at afdelingen har taget de fornødne
forholdsregler herunder indsats med fælder og
gift.
Rottefængeren understreger dog, at der ikke kan
gives garantier for, at Agertoften ikke igen på et
andet tidspunkt vil få besøg af skadedyrene.
Det er derfor fortsat vigtigt at melde mistanke om
rotter til kommunen og til bestyrelsen, så vi kan
sørge for at holde problemet nede.

H VAD ARBE J DER B EST YR E LSE N ME D LI GE NU ?
Forberedelse af sommerfest
•
Plan for hvordan beboerne skal kunne benytte redskabsskuret
•
Indkøbsliste til redskabsskuret
…..og så lidt ferie til alle :-)
•

Fælleshuset har åbent første tirsdag i måneden kl. 18-19
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Havetips i august








Anlægning af ny græsplæne/ eftersåning — der er de bedste betingelser for spiring og kraft i august
Samme gælder for stauder (flerårige haveplanter), hvis du skal plante eller omplante disse
Klip gamle grene på ribs, solbær og hindbær af helt nede ved jorden - det giver flere bær næste år.
Fra midt august kan du plante nye jordbærplanter ud (fra udløbere), så får du et væsentligt større udbytte
næste år. Der dannes hurtigt nye rødder og kraftigere planter.
Høst og tør krydderurter til senere brug.
Klip visne blomster af sommerblomsterne for at forlænge blomstringen
Hvis støttestolperne til træet i din forhave er gået løs, bedes du fjerne dem. Så er træet klar til at stå
uden støtte, og samtidigt ser det pænere ud uden den knækkede stolpe.

Bestyrelsesmail: Bestyrelsen@agertoften90.dk Hjemmeside: www.agertoften90.dk

