Om lidt bliver det vinter…
Vi havde i forbindelse med generalforsamlingen d. 27.
august inviteret til en medlemsaften om VAND, hvor
der var fine indslag fra henholdsvis kommune og Vejle
Spildevand. De fremmødte var spørgelystne og fik gode
svar på dilemmaer og spørgsmål. Der pågår lige nu
gravearbejde på Niels Bentzens Allé og Vestbanevej
netop mhp. at forbedre forholdene ved kraftige
regnskyl/skybrud. Der laves regnvandsreservoir bag
det gamle Albani-depot, og der efterlyses gode ideer til,
hvad overfladen kan bruges til. Legeplads? Skaterbane?
Følg arbejdet på kommunens hjemmeside.
Efter medlemsmødet blev der afholdt generalforsamling,
hvor den nye bestyrelse blev valgt. Se bagsiden for
bestyrelsens aktuelle sammensætning. Referat fra
generalforsamlingen ses på vores hjemmeside.
Legepladsudvalget er blevet genetableret – kontakt
Karina for yderligere info, eller hvis du har lyst til at
give en hånd med.

Vær med til at undgå indbrud – tilmeld dig Nabohjælp.
Så står vi stærkere sammen mod ubudne gæster.
En ny sæson er i gang, så har du endnu ikke meldt dig
ind, så er det nu, du kan gøre det ved at betale 200,- kr.:
enten kontant betaling til kassereren, bankoverførsel
eller via

Mobilepay til 20185
Når du har betalt, kan du og din familie deltage i
foreningens arrangementer, du støtter foreningens
arbejde, og derudover har du adgang til at låne
foreningens forskellige redskaber og vores trailer.
Har du styr på hus og have inden vinteren sætter ind?
Henvend dig til en i bestyrelsen for at låne fx:
Tagstige, 24 Såmaskine
trin
til græs
Dobbeltstige Pælebor

Vær opmærksom på nye p-regler, som håndhæves
herude – undgå bøder: tjek kommunens p-regler.

Havetromle

https://www.vejle.dk/media/3902/bekendtgoerelse-omstandsning-og-parkering-i-vejle-kommune-juli-2017.pdf

Pæleskovl

Stor
rensefjeder
Sækkevogn
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Partygrill (2 Rullestillads,
stk.)
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UkrudtsLe
steamer
Stillads
Æblepresser
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Medlemskontingentet er stadig kun kr. 200,der gælder for sæsonen 2018/2019.
Bankoverførsel: reg.nr. 1551, kontonr. 12454422.
Eller

MOBILEPAY på

20185

– husk at skrive din adresse!
Tjek vores hjemmeside www.traedballe.dk eller find os
på facebook – her lægger vi nye arrangementer op!

Husk - æblepresning søndag d. 23.
september kl. 14 på legepladsen, Dalvej
Medbring æbler og flasker til
æblemosten

