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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Sommerfest i byen. 

 

   Lørdag den 9. september 

 

   Kl. 14:00 

 

 

  UDGAVE 75 - August 2017 

Sæt dagen af til sjov og hygge – vi starter kl. 14:00 

med nogle lette fysiske aktiviteter afholdt omkring 

en quiz i og omkring byen. Mødested: 

Gammelbyvej 21 

 

  
 

Kl:18:00 tænder vi grillen, efter samme princip 

som til Sankt Hans, altså at man tager sin egen 

mad og tilbehør med. 

Til gengæld er øl og vand sponsoreret af 

grundejerforeningen.  

Der er ikke tilmelding, da vi på dagen deler hold, 

efter hvem der dukker op - vel mødt 😊  

 

Læs mere på vores hjemmeside. 

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:    Sommerfest 

  

Side 2:      Sankt Hans 

 

Side 3:      Udlejning 

 

Side 4:     Jobbank 

 

Side 5: Info 

nyhedsbrev 

 

Side 6: Nye skilte 

 

 

 

 

 

Redaktør:  

Kenneth D. Petersen 
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Sankt Hans 2017 

 

Blev igen i år en stor succes. Bålet var dog ikke så stort, men fint var det med heks 

og det hele, som i år blev lavet af Heidi, Allan og unger m.m. 

 

    
 

Det blæste dog en vældig vind fra vest, men lidt halm og jet fuel, og godt arbejde 

fra John og Nicklas, kom der gang i den.  

 

    
 

Og der blev hygget, og ungerne fik slik. 

 

    
 

Der er flere billeder på vores hjemmeside, under tidligere arrangementer. 
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Gammelby Grundejerforening udlejer til foreningens medlemmer: 

 

 

50 Personers festtelt 

Teltet er 8×6 mtr. 

Hvid teltdug, med vinduer på langsiderne. 

Pris for en weekend: kr. 500,- 

 

50 Stole med hynder 

Stolene er hvide plast-stole med armlæn 

Pris for en weekend: kr. 100,- 

 

6 Borde 

Bordene er fremstillet i krydsfiner, og med klap ben. 

Der er plads til 8-10 personer pr. bord 

Pris for en weekend: kr. 100,- 

 

 

 

 

Tromlegrill. 

200 l olietromle, gennemskåret, med grillriste til begge halvdele. 

Der medfølger 2 stativer så begge halvdele kan anvendes hver for sig. 

Pris for en weekend: kr. 100,- 

 

 

 

 

Stativ til pyntning af æresport. Sølvbryllups stativ. 

Højdemæssig med 2 justeringsmuligheder. 

Der medfølger bukke, som stativet kan ligge på under pyntning. 

Udlånet er gratis for medlemmer. 

 

 

 

 

Priserne er baseret på at du selv henter og bringer 

Effekterne opbevares hos Lene & Niels på Gammelbyvej 21, og kan lejes ved kontakt til 

Niels på mobil 6177 0517 eller E-mail: niels@gammelby6600.dk 

Går der noget i stykker, er lejeren/låneren erstatningsansvarlig. 

 

 

 

 

mailto:niels@gammelby6600.dk
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Gammelby 

JOBBANK 
 

 

Har du brug for hjælp til et projekt??? 

…… det kunne være træfældning, havearbejde, 

malearbejde, rydning af loft, nyt plankeværk, nye 

spær og tagsten eller noget helt andet.                                    

Så kan du gøre brug af Gammelby JOBBANK. 

 

Du sender dit projekt, med 

beskrivelse, tid og sted samt 

tilmeldingsfrist til: 

bestyrelsen@gammelby6600.dk 

Så kommer det med i næste 

nyhedsbrev. 

Du kan selvfølgelig også slå den 

op på vores Facebook profil. 

 

Det er gratis at bruge JOBBANK, dog 

er det god skik og brug, ikke at lade 

folk tørste eller sulte, under og efter 

veludført arbejde. 😊 

mailto:bestyrelsen@gammelby6600.dk
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Info omkring: 

 

NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 
 

Der er kommet lidt ændringer/tilretninger i nyhedsbrevet, som nogle nok har lagt 

mærke til. En af tingene er, at nyhedsbrevet kommer ud lidt oftere end de 

foregående år. Som udgangspunkt vil det udkomme i forbindelse med et 

arrangement ca. 14 dage før selve arrangementet. 

 

På vores hjemmeside www.gammelby6600.dk er der en oversigt under 

”Kommende arrangementer” Der tages dog forbehold for ændringer. 

Der vil som regel også være en side, med billeder og lidt beskrivelse, af det sidst 

afholdte arrangement. 

 

Hvis nyhedsbrevet af og til, virker lidt tyndt, skyldtes det simpelthen manglende 

stof. Så hvis i har noget, i gerne vil have med i nyhedsbrevet, er i mere end 

velkommen til at skrive det til os i bestyrelsen. Det kan være en god historie, en 

fest eller lign. Ris og ros er også velkommen. 

 

Send det helst i Word format. 

Til: bestyrelsen@gammelby6600.dk 

 

 

Nye beboer i Gammelby 
 

Vi siger velkommen til Kim Michael Jørgensen på Gammelbyvej 26. 

 

Nu kommer der også snart nye beboere i både Bodil og Niels’s hus 

(Gammelbyvej 27) Samt i Anja og Casper’s hus (Gammelbyvej 22). 

Og mon ikke der også kommer til at ske noget mere, på grunden ved 

Gammelbyvej 12. 

http://www.gammelby6600.dk/
mailto:bestyrelsen@gammelby6600.dk
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Nye ”LEGENDE BØRN” skilte. 
 

Så fik vi de nye skilte med LEGENDE BØRN op, da de gamle efterhånden var 

noget slidte.  

 

Vi har valgt nogle med en kraftig rød farve, og reflekterende børn og tekst. 

 

Så håber vi ikke de bliver så let overset, og gør byen mere sikker for vores børn. 

 

 
 

 


