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Nyhedsbrev Juni 2018
Ombygningen af posthuset skrider godt frem - det er nu helt tydeligt hvordan
rummene kommer til at fremstå. Det bliver nogle fantastisk smukke og brugbare rum.
Ifølge brugs- og drift aftalen overtager vi huset 1. juli. Håndværkerne regner med at
være færdige 15 juli, så skulle alt det grundlæggende være på plads. Vi skal selv male
alle vægge og alt træværk, samt indrette i køkkenet og alle andre rum. De møbler vi
har fra det gamle rådhus skal hentes fra depot og rengøres.
Der mangler rigtig mange ting, før huset fungerer som et brugbart hus for alle inden 1.
september. Datoer, hvor vi har behov for hjælpende hænder, mailes ud senere.
Midt i byggerodet er malergruppen gået i gang med at male, slibe, vaske af og tage
tapet ned på 1. salen. 3-4 gode folk har været på hver gang og tusind tak for dette.
Et fint sommerkontor står klar til Nordkystens Livreddere fra den 1.7. Vi
siger ”Velkommen” til John Mogensen.
Udenfor er havegruppen i fuld sving med at rydde - skære ned og luge - og - ikke
mindst - køre på omlasteren. Nedenstående foto: havegruppens kaffepause.

Folkeaktier: I forbindelse med den kommende indretning af huset, har bestyrelsen
besluttet at udstede Folkeaktier, så alle borgere i Gribskov Kommune har mulighed for
at støtte op om projektet.
Aktierne har en pålydende af henholdsvis: 100,- 200,- 500,- og 1000,-.
De bliver udbudt til salg for første gang i morgen lørdag den 30.6 fra kl 10 - 14.30 i
forbindelse med Østergades Loppemarked. I år er der tilmeldt 25 boder.
Find boden udfor nr. 38A
Du kan også bestille aktier ved at maile til gillelejegamleposthus@gmail.com
Mange sommerhilsner fra Annelise og Jette

