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Fællesarealerne er klar til forår
Foreningens fællesarealer er gennem de sidste år blevet gentænkt og fornyet, og de fremstår nu indbydende og
pæne. I år bliver det spændende at følge, hvordan alle de nye japanske kirsebærtræer på det store fællesareal
udvikler sig, og det ser ud til, at vi får blomster at se allerede i år. På de to mindre fællesarealer i tilknytning til
Tornekrogen er de nye frugttræer blevet beskåret og tager sig godt ud på plænerne. Igen i år mødes man af et view
ud over Hareskovens bøgeskov, når man via stien fra Gartnerkrogen bevæger sig mod skoven, et syn der har været
skjult bag krat og buske i mange år.
Vi er slet ikke færdige endnu. På det store fællesareal fortsætter eksperimentet med det høje græs, som både børn
og voksne syntes godt om sidste sommer. Vi er ved at få fastlagt området og er på udkig efter den blivende
græsblanding, vi skal have etableret på sigt. Slutteligt arbejder vi på ideer til området ved tyrestenen - indgangen til
Nørreskoven.
Det er meget opløftende for bestyrelsen at følge med i alle de forbedringer, der pågår på de enkelte ejendomme
rundt omkring - både inde og ude. Samlet set fremstår vore områder flotte og indbydende. Foråret er også muligheden
for at snakke med naboen om ny hæk eller højden på den gamle. Mange ting lader sig løse over en kop kaffe og
almindelig sund fornuft. Tak til alle jer, der inddrager bestyrelsen i jeres overvejelser i forbindelse
med fornyelser eller forskønnelser - vi finder altid gode pragmatiske løsninger. Vi håber denne positive tendens vil
fortsætte.
PS: Husk vi ses til generalforsamling på det store fællesareal 10. maj kl. 19. Af hensyn til eventuelt behov for
opsætning af pavilloner beder vi venligst om tilmelding til info@kollekollepartken.dk.

