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Hel-Bo inviterer igen i år alle børn
og barnlige sjæle til

Mandag 4. marts 2013 - Generalforsamling
Kl. 19.00. Klubhuset, Rønnebærvej 34.

JULETRÆSFEST

STØJVÆRN
Kære Helsted-borgere!
Som det nok er de fleste bekendt, har bestyrelsen i en længerevarende
periode arbejdet på at få staten/kommunen til at opsætte den støjafskærmning langs motorvejen, som vi blev lovet for snart 15 år siden.
BEMÆRK!
Vi arbejder fortsat på at få projektet gennemført. Vi har senest haft
kontakt til vore to lokalpolitikere - Torben Hansen (A) og Michael Aastrup
Jensen (V) - der begge har meddelt, at de fortsat forsøger at påvirke
Trafikudvalget, da det i sidste ende er dem, der skal godkende projektet.
Spørgsmålet er med på næste møde, der afholdes først i det nye år.
Bestyrelsen vil forsøge at holde jer opdateret via foreningens
hjemmeside: www.helsted.dk
Mvh. Henning Sose
Formand for Helsted Beboerforening
Hel-Bo

lørdag den 24. nov.
kl. 10.00-12.00

Arrangementet foregår som sædvanlig
i klubhuset, Rønnebærvej.
Der går rygter om, at julemanden og hans
kone vil komme og synge og lege lidt
med børnene.
Julemanden har måske også godteposer med.
Der er glögg, æbleskiver, kaffe, saftevand og pebernødder.
Tilmelding nødvendig.

Tilmelding til juletræsfest
Tilmelding
skalskal
ske ske
senest
mandag
den
19.22.
november
Tilmelding
senest
fredag
den
juni til til
Henrik Rasmussen, Rønnebærvej 34

HEL-BO'S BESTYRELSE
Henning Sose
Henrik Rasmussen
Gunnar Dahl
Lise Andersen
Henrik Kronborg
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42. ÅRGANG

Lørdag 9. februar 2013 - Fastelavnsfest

Formand:
Kasserer:
Redaktør Hel-Bo Nyt:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

HEL-BO

Myntevej 25
Rønnebærvej 34
Myntevej 21
Morelvej 7
Olivenvej 5

86 43 96 72
86 42 72 06
22 91 15 44
83 42 05 01
30 51 79 21

Antal voksne:
Navn:
Adresse:
Telefon:

Antal børn:

LÆSERINDLÆG
HUNDELORT
Ude på min græsplæne ligger der nu tre hundelorte - tre vidt forskellige steder i
haven. Hvor mon de stammer fra? Jeg bor på Kvædevej, og jeg mener nu, at
hundeejerne her på vejen lufter deres hunde i snor. Hundelortene (som er ret
store og altså ikke fra katte) må være fra løsgående hunde fra de omkringliggende veje. Prøv at spørge mig, om jeg er træt af det? Det er bestemt ikke
første gang, jeg oplever det her! Forestil jer den snavsede skovl, når jeg har haft
skovlen nede i den smattede lort, og hvor skal jeg i øvrigt lægge det? Jeg har
ikke lyst til at have en stinkende skraldespand stående i carporten, men hvor
skal jeg ellers placere skidtet?
Nej, vær venlig at lufte jeres hund/hunde under kontrol - og saml op efter dem.
Dorte Baggenæs, Kvædevej, Helsted

Jeg har funderet lidt over, om
det var muligt at lære en hund
selv at samle op efter sig, når
nu ejerne mener, at det ikke er
deres problem.
Men jeg synes nu stadig, at det
er ejernes problem.

Hilsen fra Helsted-knægten

DRÆBERSNEGLE
Der kan stadig købes FERRAMOL til en pris af 35,00 kr. pr. kg. Midlet kan efter aftale
hentes hos

Gunnar Dahl, Myntevej 21 og hos Henning Sose, Myntevej 25.
Hvis du har betalt kontingent via netbank, så husk at medbringe kvittering.
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Bestyrelsen i Hel-Bo varetager også mange seriøse
og betydningsfulde ting, alt sammen til gavn og glæde for beboerne
i Helsted. Desværre viser det sig, at kun ca. halvdelen af husstandene i området betaler det lille beløb på 50 kr., det koster om året at
være medlem af Hel-Bo? Foreningen har eksisteret siden 1970.
Af konkrete ting kan nævnes:
- "velkomstpakke" til nye beboere i området
- forhandlinger med Verdo omkring Fiberflex
- ansøgning til kommunen om støjværn mod motorvejen
- forbedring af stisystemer gennem "skoven"
- opstilling af affaldsstativer og automater med høm-poser
- indkøb af FERRAMOL i kampen mod dræbersnegle
- kontakt til kommunen vedr. huller i vejene
- besøg på lokale attraktioner
- har arrangeret førstehjælpsaftener osv osv
HEL-BOs FORMÅLSPARAGRAF:
- HEL-BO varetager beboernes interesser i forhold til offentlige - og
egne interesser.
- HEL-BO udgør - og opfylder samme kriterier, som en tinglyst grundejerforening gør.

Hel-Bo vil gerne sige tak til sponsorerne for diverse gaver til
sommerfesten.

Kære Helstedborgere.
Ud af kontingentet på 50 kr. får du/I indflydelse og
medbestemmelsesret på områdets fremtidige udvikling.

OGSÅ TAK TIL HELSTED BØRNEHUS
for den fine heks til Sankt Hans-bålet

Både "gamle" og nye medlemmer kan indbetale beløbet
på konto 7230 - 1219498. Husk afsender!

