Velkommen til 2019…
Hvad skal man egentlig med en grundejerforening?
Dette spørgsmål har du måske stillet dig selv, når vores
nyhedsbreve dumper ind i din postkasse.
Vidste du, at de fleste grundejerforeninger er tvungne og
koster op til flere tusinde kroner årligt, hvor man selv
står for bl.a. snerydning samt vedligehold af veje og
stier?
Trædballe Grundejerforening er frivillig, og vi får
ryddet sne på de fleste af vores veje herude, og veje og
stier bliver vedligeholdt af andre. Derudover har vi
vores egen legeplads, som vi selv passer, og vi laver
faste årlige arrangementer. Vi har også en trailer samt et
udvalg af redskaber til udlån til medlemmer.
Så… Bruger du og dine børn legepladsen? Vil du og
dine børn komme til vores fastelavnsfest, og vil du
hygge med os ved bålet til Sct. Hans? Vil du komme til
vores øvrige arrangementer?
Vi er lige nu 53 betalende medlemmer, og vi skal være
flere for at økonomien hænger sammen. Derfor kan du,
der endnu ikke har betalt for sæsonen 2018/2019, stadig
nå det.
Du kan melde dig ind ved enten
1: kontant betaling til kasserer Dorthe
2: netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 12454422
3: MOBILEPAY til 20185
(husk at skrive din adresse)

Vi har brug for dig!
Støt op om Trædballe Grundejerforening
Vi har følgende ting til udlån til medlemmer:
Tagstige, 24 Såmaskine Talje, 1 ton Trailer, max.
trin
til græs
last 350 kg
Dobbeltstige Pælebor
Partygrill (2 Rullestillads,
stk.)
max. 5 m
Havetromle Stor
UkrudtsLe
rensefjeder steamer
Pæleskovl
Sækkevogn Stillads
Æblepresser
Husk at overholde betingelserne: udlån af trailer er kun
3 timer ad gangen, og går noget i stykker, så meddel det
til en i bestyrelsen. Det er så ærgerligt at låne en ting,
som viser sig at være itu.
Det er Fastelavn lige om hjørnet, og vi afholder
selvfølgelig

fastelavnsfest med tøndeslagning
søndag d. 3. marts kl. 14
– som altid på legepladsen på Dalvej 16.
Lad børnene klæde sig ud og kom og slå katten af
tønden. Vi kårer kattekonge og kattedronning og har en
fastelavnsbolle til børnene. Til de voksne er der kaffe og
the på kanden. Kom frisk til en hyggelig eftermiddag.

Vi er ved at planlægge bl.a. loppe-/byttemarked her i
foråret. Ring, skriv eller kig forbi en af os, hvis du har
noget på hjerte og en god ide i ærmet.
Formand:
Mette Jensen, Vestbanevej 93. Tlf. 61691194.
Mail: traedballe@gmail.com
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MOBILEPAY på

20185

– husk at skrive din adresse!
Se www.traedballe.dk eller følg os på facebook.
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FASTELAVNSFEST
søndag d. 3. marts kl. 14
på Legepladsen, Dalvej 16

