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Kære alle

Lokaldag på Notmark Skole søndag den 7. september 11.00-16.00

Vis hvad du kan!
Underholdning med musik – sang – dans – taler og brevduer. På pladsen er opstillet telte med boder og lopper,
udstilling af spændende køretøjer og legeaktiviteter for børn. Der kan
købes forfriskninger og grillpølser, mens der optrædes på scenen. Man
kan tilmelde sig ”talentscenen” eller loppeboder på tlf. 30137442. Der er
rigtig mange udstillere i år, men der mangler hjælpere til opstilling af telte
og nedtagning.

Udviklingsplaner
Mød op til mødet den 30. august i Nordals Idrætscenter. Tilmeld på
hjemmesiden eller kontakt mig, så tilmelder jeg jer, - jeg skal bruge din
emailadresse. Foreninger og grupper i området er næsten forpligtet til at
sende en repæsentant. Flere har allerede tilmeldt sig. Vær med og fortæl
dine ønsker. Du bliver ikke sat i arbejde, for det er Landsbyfore-ningen,
der samler arbejdet sammen til en udviklingsplan. Kommunen har stillet
en demokratisk mulighed til rådighed, nu er det op til borgerne at være
med. Fremtiden kommer af sig selv, men det gør fremskridtet ikke. Være
med på en ”lytter”, eller sige din mening, så skriver vi.

Nyt internet fra Sydenergi.
Sydenergi lægger gratis et tomt rør ind til dit hus, hvis du tilmelder dig nu.
Selvom du ikke bruger internet, er det stadig gratis. Hvis du senere skal
have lagt internet ind, så kommer du til at betale for gravemaskinerne
mm. Derfor vil salgsprisen af dit hus falde, hvis du ikke har lagt et tomt
rør ind i huset. Dem der læser dette, har regnet den ud, men har den
Vi arbejder
nabo, der ikke har internet? Hjælp dine naboer, der ikke har internet,
med at forklare sammenhængen med huspriser. Der kommer et møde i Almsted
med Sydenergi i oktober, men man skal melde sig nu.

på gennemkørsel forbudt

Ansøgning om inventar til Notmark Skole.
Landsbyforeningen arbejder på en ansøgning om støtte til indkøb af inventar, så vi kan holde møder og andre
arrangementer på Notmark Skole, uden at vi skal ud at låne stole, borde, projekter mm. Vi vil gerne have forslag til
hvad ansøgningen skal indeholde. Der er meget forskel på, om der skal spilles SKAT for ældre, være aktiviteter for
unge, øves musik, håndbrygges en porter, - ja mulighedrene er mange. Vær med.

Liv i Sønderborg
Sønderborg Kommune har en Planstrategi 2007. Den hedder ”Liv i Sønderborg” Fås hos Anders Brandt.

Landistriktsudvikling
Landistriktsudvikling, samarbejdsmuligheder mellem kommuner, landbrug og landbefolkning, – ideer og inspiration.
Der er mere end 3 mio til rådighed i år i Sønderborg. Der er masser af penge, men vi mangler folk til at hjælpe med
at pengene bliver brugt i vores 3 landsbyer. Hæftet kan fås hos Anders Brandt.

Navne, adresser, telefonnumre og mail-adresser på bestyrelsen.
Formand: Anders K Brandt, Søndergade 13, 74473480, 61333483, anders.brandt@hundslev.dk
Kasserer: Ole Jøker Nissen, Notmark 8, 74473351, 26 36 33 51, nissen-ole-else@mail.tele.dk
Sekretær: Henrik Hansen, Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk
Betina Christensen, Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk
Erik Olesen, Almsted 4, 74 48 57 61, 28 57 04 39, erik@dybcom-data.dk
Bent Nielsen, Søndergade 11, 74473602, 20163602, bentsbyg@mail.dk
Maillisten: hundslev@groupcare.dk er kun for tilmeldte. Hjemmeside www.hannyt.dk

