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Kæreste beboer                                                                          Næstved 17 Juni 2017.  

 

Bestyrelsen takker for valget og den tillid, beboerne har vist os. Vi har smøget ærmerne op og er 

klar til at arbejde vider, på alle de projekter en del af bestyrelsen var gået i gang med   

Samtidig ønsker vi de nye bestyrelses medlemmer velkommen om bord. Lenea Fagerberg er af 

personlig årsager fratrådt bestyrelsen. Vi takker for kampen.  

 

Som noget helt nyt udkommer bestyrelsen nu med et nyhedsbrev 4 gange årligt. Første gang  

d. 20 okt. Har du/i noget at bidrage med? Så er i velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem 

Karina Sværke Larsen i hendes postkasse nr. 54,stu. Eller i kontortiden i nr. 62, den første 

mandag i hver md. Første gang mandag d. 7 Aug. Kl. 18.00-19.00. 

 

 Alle beboer bedes respektere Bestyrelsen træffetider. Bestyrelsen frabeder sig fremmøde på 

deres privat adresser , med mindre andet er aftalt. Anvend KUN formands telefonen   Vi 

regner med jeres støtte.  

 

Bebyggelsen er på nuværende tid oversvømmet af div. håndværker som er ved at montere 

stormkroge, efterse isoleringer, montere røg alarmer, påbegynde sti og adgangs systemer og 

meget meget mere  Vi glæder os til alle de dejlige tiltag i bebyggelsen, til fælles glæde   

 

Et brag af en sommerfest, en masse glade beboer  De flotteste haver og altaner fik vi kåret. 

Glade og skønne børn, hyggede sig med alle vores konkurrencer. En masser af jer har 

efterfølgende udtrykt stor glæde og taknemmelighed over det flotte arrangement, hvilket 

festudvalget og bestyrelsen er glade for. Vi ser frem til den næste fest   Bestyrelsen vil også 

benytte lejligheden til at takke det ” knoklende” festudvalg, for deres store bidrag. 

 

Ingen Sankt Hans i år  Organisationen afholder fælles tur i Zoo lørdag d. 24 juni. Vi håber 

naturligvis at der er en masse beboer som finder sammen og hygger på kryds og tværs som 

sidste år, eller benytter sig af det fine tilbud på skolen, som ligger i jeres post kasser nu. 

 

TELT OVERNATNING  Lørdag d. 12 aug. til søndag d. 13 aug. 2017 kl. 16.00 til næste dag kl. 10.00 

Der kommer en speciel invitation i jeres postkasser, om denne overnatning på den store 

legeplads,  i telt. Ønsker i at være med - bidrage? Så tag fat i Rene og tilmeld jer. Mandag d. 14 

Aug. mødes man over et stykke mad i nr. 62. Sammen planlægger man weekenden.   
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Nye tiltag – Forbyggende – SSP samarbejde .  

Efter sommerferie inviteres alle beboer til dialog omkring hærværk, uro og konflikthåndtering.    

Helhedsplanen .   

Hold øje med postkassen. Snart kommer  invitation , til et stort fælles informations møde.  

 

Bestyrelsen.  

Formad, Vibeke Knudsen. Tel.  51 35 33 86 træffetid alle hverdage 18.00-20.00 

Næstformand,  Pia Øberg Tel.  60 41 45 75 

Kasser og Bestyrelsesmedlem Jette Douglas.  

Bestyrelsesmedlemmer Rene G. Larsen og Karin Sværke Larsen.  Suppleant Per Bomand Larsen  

 

Udvalg .  

Haveudvalget: Tovholder Pia Øberg. Medlemmer Rene G. Larsen og Karina Sværke Larsen 

Dyreudvalget: Tovholder Rene G. Larsen. Medlem Per Bomand Larsen. 

Festudvalget: Tovholder Pia Øberg. Medlemmer Karina Sværke Larsen  

Beboerhusene/udlejning, optælling: Tovholder Jette Douglas. Medlem Vibeke Knudsen 

Trailer udlejning: Tovholder Heidi Hansen i nr. 60 stue.  

Værktøjs – trækvogns udlån: Tovholder Rene G. Larsen. Tel. 53175217  Træffes alle ugens dage 

fra kl. 12.00-16.00  

 

                              Sommer Ferie       

 

Bestyrelsen holder ferie lukket fra og med mandag d. 3 juli.  til og med søndag d. 6 aug. 2017 .  

 

I overnævnte periode er formands telefonen lukket og man bør kontakte servicecentret på  

Tel . 76444200 alle hverdage imellem kl. 9.00-12.00 Efterfølgende henvises til et akut nummer.  

 

                                    Mange Sommer Hilsner Bestyrelsen Trollebo 

  

 


