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Nu skal der graves

Den 2. september starter gravearbejdet og den egentlig etablering af de
nye affaldsanlæg. Entreprenøren gør
ét sæt færdigt ad gangen.
Byggeplads
Entreprenøren har fået vores tilladelse til at sætte sine maskiner og
andre redskaber på vendepladsen
for enden af Kirsebærvangen samt
i bunden af parkeringspladsen ved
Åkandehaven (hvor affaldsanlæggene
står til opbevaring i dag).
Ibrugtagning
Anlæggene tages alle sammen i brug
på én gang og først efter vi har godkendt hele projektet ved et overdragelsesmøde. Vi giver jer besked, når
denne dag kommer. Indtil da, må der
IKKE kastes affald i anlæggene.
Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende den nye
affaldsordning kan rettes til Egedal
Kommune affald@egekom.dk eller
kig ind på www.egedalkommune.dk/
affald.

hvor det er muligt at gå med sin hund
løs. F.eks. oppe ved Kirkevangen på
de store åbne arealer.

sjovere at hente bolden i nettet end
langt bagved, når man scorer.

Hundeejerene, der lufter hund i Kirsebærvangen skal også blive bedre
til at samle efterladenskaber på efter
deres hunde. Det er rigtig ærgerligt
for dem, der træder i hundelorte på
græsplæner og stier og der ligger
mange hundelorte på boldbanen ved
søen. Vær rare at samle op, så vi
alle kan have glæde af vores dejlige
naturarealer!

Forsvundet bord/bænksæt

Fodboldnet en succes

De nye fodboldnet, som blev monteret på målene ved søen er en succes.
Der bliver spillet mere fodbold nu, og
det kunne jo være fordi, det er lidt

Det lader desværre til at de 2 bord
bænkesæt af træ der stod ved
legepladsen Dværgen er forsvundet.
Vi kan ikke finde dem andre steder
i vores områder. Hvis nogle har
kendskab til hvor de kan være vil vi
meget gerne høre fra jer snarest muligt. Hvis ikke de er dukket op primo
september vil vi være nødsaget til at
politianmelde sagen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
bestyrelsen@grf-kirsebaervangen.dk

Loppemarked

Løse hunde

Vi har endnu engang fået en henvendelse om, at løse hunde i området ved søen er et problem. I følge
hundeloven skal hunde føres i snor
med mindre ejeren har fuld kontrol
over hunden og det er de færreste,
der kan kalde sin hund til sig i enhver
situation. Derfor skal hunde i Kirsebærvangen altid holdes i snor af hensyn til os alle. Der er andre områder,

1. september kl. 11–15 ved søen
Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig
hos Helle, Kirsebærvangen 55, tlf. 7220 3163
eller Karina, Kirsebærvangen 56, tlf. 2042 9361

REGNVAND
Vi har oprettet en side til at dele gode idéer om hvordan vi leder regnvandet
væk fra vores haver ved kraftige regnskyl.
Skriv til os med din gode idé, så samler vi de indkomne forslag i vores idébank.
Skriv til bestyrelsen@grf-kirsebaervangen.dk. Vedhæft gerne billeder.

