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Sommerfest rykket 
Efter sidste JelsbueNyt, har du sikkert 
undret dig over, hvor indbydelsen til 
årets sommerfest er blevet af. 
Sommerfesten var oprindeligt planlagt 
til at løbe af stablen i september, men 
forskellige omstændigheder har 
imidlertid betydet, at festen er blevet 
udsat til næste forår.  

 

Efterårets aktivitetsdag 
Nu nærmer tiden sig igen til, at vi 
samles og bruger lidt tid på at 
forskønne foreningens fælles arealer. 
Aktivitetsdagen i efteråret er d. 30. 
oktober – hold øje med din postkasse, 
der kommer snart en indkaldelse.  
 

 
Blokforvirring 
Håndværkerne er igen i gang i 
Jelsbuen for at udbedre fejl og 
mangler i forbindelse med 
renoveringsprojektet. Beklageligvis har 
arkitektfirmaet igen sendt sedler ud, 
hvor det var svært at gennemskue, 
hvilken dag håndværkerne skulle til i 
ens bolig. Arkitekten har lovet at rette 
op på dette fremover, og desuden har 
vi fået informationer om, hvilke boliger, 
der hører til hvilken blok:  
Blok 21: Jelsbuen 1-8 
Blok 22: Jelsbuen 9-16 
Blok 23: Jelsbuen 17-25 
Blok 24: Jelsbuen 26-35 
Blok 25: Jelsbuen 36-44 
 

 

P-pladser 
Heldigvis er det ganske gratis at 
parkere i buerne, men det er kun tilladt 
at parkere i de afmærkede båse på en 
af de syv parkeringspladser, der er i 
buerne. De sidste båse, der manglede 
at blive optegnet på P-pladsen mellem 
Jelsbuen og Milebuen er nu blevet 
markeret.  
Det er ulovligt, at parkere på vejen – 
men dog tilladt at standse ved af- og 
pålæsning i kortere tid. Det er heller 
ikke tilladt at parkere på skrænter, på 
fliserne eller hvor der er gule 
markeringer. Det er vigtigt, at vi 
overholder og husker hinanden på 
dette, da det ikke alene skal sikre, at 
der er frie veje i tilfælde af brand, men 
også sikrer en mere gnidningsfri 
færdsel. Så parker din bil i de 
afmærkede båse – og i en ad gangen. 

 
Har du en bred hæk? 
Det er dejligt med en tyk hæk, der 
skærmer og giver læ, men bliver din 
hæk for bred, giver den problemer, der 
vedrører os alle. Der skal nemlig være 
plads til, at gårdmændene kan komme 
til med deres maskiner på stierne. Det 
er fx afgørende i forhold til snerydning 
og saltning, men også på andre tider 
af året, og bestyrelsen har fået flere 
henvendelser fra gårdmændene, om at 
de har svært ved at komme til flere 
steder. Din hæk må derfor ikke være 
så bred, at den går ud over fliserne, 
ellers må du i gang med 
hækkesaksen. Husk du kan låne både  
hækkesaks, grensaks, sav og en 
elhækkeklipper i Jelsbuen – du finder 
dem i redskabsskuret.  

 
Opdatering af mail-liste 
I referatet fra årets generalforsamling 
havde der sneget sig en fejl ind. Man 
kan ikke, som der står i referatet, se på 
Jelsbuens hjemmeside, hvilken 
 e-mail, man er tilmeldt til Jelsbuens 
mail-liste med.  
For at sikre at Jelsbuens mail-liste er 
opdateret, opfordres alle, der har lyst 
til at være tilmeldt Jelsbuens mail-liste, 
til at sende en mail til 
Mona@jelsbuen.dk med følgende 
oplysninger:  

 Navn  

 Bolignummer 

 E-mail 

 
På med nettet 
Børn elsker at lege i sandkassen.  
Desværre elsker dyr af forskellig art 
også at gøre deres fornødenheder i 
den, og så er det pludselig ikke så 
lækkert at lege i sandet. Derfor har 
Jelsbuen et fint net, som nemt kan 
sættes over sandkassen. Men det skal 
selvsagt sættes på for at undgå, at 
sandkassen bliver dyrenes toilet.  
Så tænk på dine medbeboere og sæt 
nettet på sandkassen efter brug – 
også hvis det fx er dine gæster, der 
har brugt sandkassen. Sæt også gerne 
nettet på, hvis du kommer forbi 
sandkassen og opdager, at nogen har 
glemt det. Lad os huske hinanden på 
det – børnene fortjener rent sand at 
lege i.  
 

Indbrud 
I en af de andre buer har der for nylig 
været indbrud og tyveri to gange. Da 
der ligeledes gennem det sidste års tid 
har været flere indbrudsforsøg i 
Jelsbuen, opfordres alle til at være 
ekstra opmærksomme. Desuden kan 
du med fordel orientere dig på 
www.stopindbrud.dk, hvor du finder en 
række gode råd.   
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