H/F HØJVÆNGE
Ågerupvej 100, 2750 Ballerup – Tlf. 44 65 09 51
Link: www.hojvange.dk mail: mail@hojvange.dk

Aktivitetsplan 2018
Dato
Søndag d. 18 marts
Mandag d. 19 marts

Ballerup, den 1. marts 2018

Lørdag d. 7 april

Aktivitet
Flaghejsning
Nye klare poser uddeles til skrald.
Ingen afhentning af skrald
Ordinær generalforsamling

Søndag d. 8 april

Første container åbningsdag

Mandag d. 9 april
Søndag d. 15 april

Første dag for afhentning af skrald
Første dag for sæsonens kontortid

Søndag d. 29 april

Pligtarbejde

Søndag d. 6 maj

Havevandring

Søndag d. 27 maj

Pligtarbejde - opsamling

Lørdag d. 30 juni

Børnefest

Søndag d. 12 august

Pligtarbejde

Søndag d. 19 august

Havevandring

Søndag d. 2 september

Pligtarbejde - Opsamling

Lørdag d. 8 september
Søndag d. 30 september
Søndag d. 30 september
Mandag d. 1 oktober

Sjakfest
Sidste dag for sæsonens kontortid
Lukning af containere
Sidste dag for afhentning af skrald

Søndag d. 2 december

Julegløgg

Bemærkning
Kl. 9:00 Flagsang og morgenkaffe til de morgenfriske i Laden.
Husk at få dem indendørs.
Skraldestativer opsættes på udvalgte steder i foreningen.
På ’Tapeten’ kl 10:00 – Bemærk det er en lørdag.
Det foregår denne gang i Store Sal.
Kl. 10:00 – 12:00
Starter ca Kl. 09:00
Kl. 10:00 – 12:00
(Kontoret er åbent første og tredje søndag i måneden).
Kl. 9:00 – 12:00
Pligt arbejdskort udsendes med posten. Fremgår også på
hjemmesiden.
Container åben 10:00 – 13:00
Kl. 10:00 ved Laden
Gåtur med havekonsulenten efterfulgt af en forfriskning og
pølser.
Container åben fra 10:00 – 12:00 (som normalt)
Kl. 09:00 – 12:00
Sidste chance før bod.
Programmet uddeles i haverne.
Der sælges billetter hver søndag 10.00 – 12.00 fra kontoret i
perioden 4 juni til 25 juni.
Kl. 09.00 – 12.00
Pligt arbejdskort er udsendt med posten.
Container åben 10.00 – 13.00
Kl. 10.00 ved Laden
Gåtur med havekonsulenten for at se Præmiehaver, efterfulgt
af en forfriskning og pølser.
Container åben 10.00 – 12.00 (som normalt)
Kl. 09.00 – 12.00.
Sidste chance før bod.
Invitationer udsendes med posten
Pølser ved den store parkeringsplads ved laden.
Herefter må skraldesække ikke stilles udenfor haven.
Opsatte affaldsstativer i foreningen fjernes.
Kl. 12.00 – 14.00 i Laden, hygge varme musik og meget andet.

Bemærk venligst at der kan forekomme rettelser/ændringer. Hold jer venligst orienteret via hjemmesiden
(www.hojvange.dk) og ved opslag i udhængsskabet ved kontoret.

