GIMLE * NYT
14. AUGUST 2019
GIMLES.DK

1 af 5

NCC lover klimabede
færdige overalt inden 1. okt.
Klimagruppen har fået tilsendt en opdateret tidsplan fra NCC for klimabedene, og den viser, at
arbejdet i vores område skulle være færdigt lige inden oktober. En del af vejene er dog - altså
ifølge meldingen - færdig endnu tidligere:
•
•
•
•

Heklas Allé: 15. august.
Geysers Allé: 28. august.
Gimles Allé: 10. september.
Thingvalla Allé og Ingolfs Allé: Slutningen af september.

NCC/HOFOR har altså lovet, at arbejdet på Heklas Allé står færdigt INDEN den store sommerfest
den 17. august. Det glæder vi os til at se.
Det er værd at bemærke, at tidligere tidsplaner jo allerede bestemt er blevet overskredet flere
gange, så man må nok tage planerne med et forbehold. Men altså: Dette er den officielle
udmelding fra NCC, og den deler vi nu her med jer.
En detaljeret oversigt over tidsplanen kan findes på næste side.
Der har tidligere på Facebook været utilfredshed med cigaretskodder smidt i forbindelse med
arbejdet, og her lover NCC/HOFOR overfor klimagruppen, at der er sat en oprydning i gang, og at
der arbejdes kraftigt på ændret adfærd. Giv endelig lyd, hvis dette ikke er tilfældet.
De bedste hilsener fra
Klimagruppen

Mere Gimle på vej
Vi vil gerne have Gimle Nyt til at
udkomme noget oftere. Og med
mange flere små nære historier fra
kvarteret. Om tilflyttere og
fraflyttere. Om kærlighed og sorg.
Om mursten og sandkasser. Send
gerne forslag og ideer til
mail@kaaresorensen.dk
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TIDSPLANEN FRA NCC:
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Bestyrelse
Frederik Svenning Simonsen, TA 4, formand.

fsvenning@gmail.com/99558055

Rasmus Hauch, GEY 4, næstformand

rasmus.hauch@gmail.com

Katrine Kragh, IA 13, kasserer

kk@katrinekragh.dk

Gunnar Hansen, IA 21, webmaster

gunnarke@gmail.com

Rune Fleron Quant, HA9

61203809

Rune Bay Nordtorp, suppleant

rcabno@gmail.com

Mads H. Olesen, suppleant

mads.h.olesen@gmail.com

Låneting
Vi er i foreningen i fællesskab ejere af:
•
•
•
•
•
•
•
•

en højtryksspuler
en trailer
en slamskovl/kloakrenser
en pælespade
en plænelufter
et festtelt 6x8 m
et festtelt 6x12 m
en partygrill

Jan Schumann, HA 5
Christian Westergaard, IA 26, 2762 8014
Birger Jessen, IA 10
Peter Friis, HA 6, 2426 3070
Per Sonne, IA 7, 3123 7503
Christian Westergaard, IA 26, 2762 8014
Anders Irgang, GA 5, 5370 0779
Christian Westergaard, IA 26, 2762 8014

Låneregler: For alle effekter gælder, at man henter og afleverer det lånte hos ovennævnte. Man
giver det ikke videre til naboen eller andre, heller ikke selv om man giver besked om det. Det er for
svært for os at styre.
Prisen for at låne er altså, at man selv henter og selv afleverer, hvad man har lånt, der hvor man
har lånt det.
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