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BLANS LANDSBYLAUG
BESTYRELSEN:
Rita Nielsen, formand, Svinget 2, tlf. 74 46 17 46
Arne Brændemose Jensen, næstformand, Povlstoft 25, tlf. 61 69 79 12
Jette Krabbe, sekretær, Smedegade 20, tlf. 40 27 73 10
Karin Skov, kasserer, Rønnemos 1A, 74 46 17 67
Martin Hanquist Madsen, webmaster, Smedegade 3, tlf. 61 66 68 83
Viggo Hansen, bestyrelsesmedlem, Smedegade 16A, 74 46 18 87

BLADET:
Blad nr.:

Indsendelsesfrist:

Udkommer:

Nr. 2

12. april

Ultimo april

2012

Nr. 3

16. august

Ultimo august

2012

Nr. 4

1. november

Medio november

2012

Nr. 1

10. januar

Medio januar

2013

PRISER FOR ANNONCERING:
⅛ side kr. 50,- pr. blad
¼ side kr. 100,- pr. blad
½ side kr. 200,- pr. blad
1/1 side kr. 400,- pr. blad

REDAKTIONEN:
Eva Sindbjerg Hinrichsen, Smedegade 3, 22 23 65 28.
sindbjerg83@hotmail.com
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Kontaktpersoner til aktiviteter i Blans
Friskolen:

Jeppe Bastholm

tlf.: 74 46 11 45

Støtteforening:

Marianne Neumann

tlf.: 26 37 35 12

Ballebro Bådelaug:

Kristian Toft

tlf.: 74 46 11 71

Sundeved Tennisklub:

Kathrine Drejer

tlf.: 74 46 12 88

Fodbold BNS:

Karsten Krabbe

tlf.: 40 57 73 10

Sundeved gymnastik:

Eva Sindbjerg Hinrichsen

tlf.: 22 23 65 28

Blans Vandværk:

Torsten Hvidt

tlf.: 74 46 99 33/
25 14 29 30

Udlejning af Blans klubhus
Vedr. udlejning af Blans Klubhus kontakt:

Jette Krabbe
Smedegade 20
Tlf. 40 27 73 10

Festlokale til 45 personer
Lokaleleje:
kr. 700,- pr. døgn for medlemmer
kr. 1000,- pr. døgn for ikke medl.
Depositum kr. 500,-.

Blans Vandværk
Ved brud kontakt formand Torsten Hvidt
74 46 99 33 / 25 14 29 30
Ved afregningsspørgsmål kontakt vores regnskabskontor på
tlf. 96 39 91 00.
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God nytårstradition
Nytårs højdepunkt, hvis man er en dreng på 10 år og bor i
Blans eller omegn, foregår om formiddagen (Nytårsaftensdag).
Det er helt specielt. For i Blans skyder børnene nytår ind, om
formiddagen. De går fra dør til dør og ønsker godt nytår med
et knald og en snurretop.
Nogle år har der været 60 børn og skyde ind. Som tak for hilsnen bydes ungerne på slik, frugt eller måske en sodavand.
Efter den kolde travetur skal rovet hjem og deles. Dagens
fangst bliver nøje vejet og sorteret (det plejer at give 1,5 - 2 kg
slik - fedt!)
Det er hyggeligt og samtidig får vi andre ryddet lidt ud juleslikket. Godt nytår til ungerne - kom gerne igen til næste år.
Ken Mathiasen
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Ole Prinds
Skoletoften 1, Blans
6400 Sønderborg
Tlf.: 7446 14 19
Din lokale butik med:
- Dagligvarer
- Tips og lotto
- Apotekerudsalg

Pølsevogn udlejes
for 500 kr.
Kontakt Rita Nielsen på
74 46 17 46
HER PLADS TIL NETOP DIN ANNONCE!
KONTAKT REDAKTIONEN FOR
YDERLIGERE INFORMATIONER.
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Nyt fra vandværket
I slutningen af oktober har vi fået gennemført den første del af lækagesøgningen på ledningsnettet og i november fik vi opmålt positionerne for stophaner, målerbrønde og forskellige stikledninger.
Jeg vil starte med at sige en stor tak til alle de andelshavere, der
havde markeret deres stophaner mv. og til de mange, der hjalp os
under selve opmålingen. Det har ikke været nemt for alle, at finde
hanerne, men uden Jeres hjælp havde vi aldrig fået opmålingen så
komplet som den blev. Lige nu overføres de nye målingerne og alle
de informationer vi allerede har om beliggenhed af hovedstophaner,
rør osv. til et nyopdateret digitalt kort over hele området. Vi regner
med, at få det første udkast i løbet af den næste måned. Dernæst vil
vi gennemgå kortet for evt. fejl og tale med nogle af de folk, der har
været med til at anlægge vandforsyningen her i byen. Slutresultatet
bliver et meget nøjagtigt kort, som vil være til stor hjælp ved gravearbejder, nytilslutninger, lækagesøgning og ved reparationer.
Lækagesøgningen i oktober blev ikke så omfattende som vi havde
regnet med. Problemet var, at vi pga. rustne hovedstophaner ikke
kunne lukke for vandet i et område af gangen, for på denne måde at
kunne indkredse lækagerne. Derimod lykkedes det, at lytte til rørene
i alle målerbrøndene og til stophanerne i vejen. Herved fandt vi et
større brud på Mosevej som skyldtes en gennemtæret stikledning. Vi
har nu udskiftet tre hovedstophaner og installeret en fjerde, og skulle
nu være i stand til selv at finde de lækager, der stadig er der.
Endelig har vi bestilt nye pumper mv. og et overvågningsanlæg til
vandværket. Her starter installationen i uge 4. Der kan i denne forbindelse komme enkelte kortvarige afbrydelser i vandforsyningen.
Større afbrydelse vil blive annonceret i vinduet hos købmand Prinds.
Hvis du vil vide mere om hvad der foregår på vandværket, så
mød op til generalforsamlingen torsdag d. 9/2.
Se den fulde annonce andetsteds i bladet.
Mvh. Torsten Hvidt
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Blans Vandværk
Afholder ordinær
Generalforsamling
Torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.30
på Ballebro Færgekro
Der serveres et let traktement.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Alle medlemmer er velkomne
Bestyrelsen
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Søndagsindsamling i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening
Landsbylauget holder affaldsindsamling søndag den 22. april 2012. På dagen tager mange tusinde danskere ud i naturen og fjerner henkastet affald,
så det ikke ligger og flyder og ødelægger vores natur og miljø. I stedet
bliver det afleveret de rigtige steder og kan genanvendes.
Vi samles ved Blans Klubhus kl. 10.00 og får tildelt en rute.
Der afsluttes kl. ca 12.00.
Sidste år var der mange borgere som var mødt frem og det håber vi også
vil ske igen i år.
Tag det gode humør med, vi ses.
Med venlig hilsen
Landsbylaug for Blans og omegn

TANDLÆGERNE
KITTY OG NIELS RASCH
Skolevej 24
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
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Program 2012
Ullerup og Omegns Husholdningsforening
18.01.12 Foredrag ved bedemand, Lars Jensen kl. 19.
06.02.12 Foredrag om chokolade ved Ulla Petersen kl. 19
22.02.12 Wellness med buffet kl. 19.
06.03.12 Generalforsamling i husholdningsforeningen kl. 19
20.03.12 Besøg på Sønderborg kattelaug kl. 19.
07.06.12 Husmoderaften i Ullerup Kirke kl. 19.
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