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NYT FRA BRUGSEN
Kære alle
Vi har i Brugsens bestyrelse i Hvalsø valgt at begynde at skrive nyhedsbreve. Her er det første ☺
Søtorvet
Vi er nu i gang med Søtorvets anden etape. Konkret betyder det, at:
• Vi er ved at støbe fundamentet til 24 udlejningsboliger.
• Gartneren rydder der, hvor den omlagte Søvej skal løbe. Lige nu fældes der træer, men når
byggeriet er færdigt, har vi flere træer i bymidten, end vi har i dag.
• Der er en kloak på Skolevej, der skal omlægges. Efter aftale med FORS skal den nemlig kunne
rumme mere vand, end den kan i dag. Omlægningen betyder desværre, at enkelte p-pladser
foran Brugsen afspærres. Vi forventer, at arbejdet varer otte uger.
• Snart begynder vi at lægge information ud på www.søtorvet.dk. Her vil man også kunne skrive
sig på venteliste til de nye boliger.
Madspild
Vi er blevet spurgt til, hvorfor Brugsen ikke sælger Too Good To Go-poser. Det skyldes, at vi længe
har arbejdet med madspild og nu ofte har så lidt, at vi ikke har nok til poser. Vi sælger det, vi har, i
kurve i butikken.
Du kan også hjælpe os i kampen mod madspild ved at passe godt på varerne i butikken. Især frugt
og grønt er udsat. Tager du varer, du alligevel ikke skal have, så sæt dem meget gerne plads igen især når det gælder kølevarer.
Vores fælles brugsforening og dens bestyrelse
Hvalsø Brugsforening blev til den 3. april 1915 på en generalforsamling på Hvalsø Hotel. I dag har
vi stadig generalforsamlinger en gang om året. Sidste gang var den 28. april i år i Hvalsø Hallen.
Her var der som altid valg til bestyrelsen. Alle medlemmer af Brugsen kan både til stille op til det og
stemme til det. Valgt ind blev: Nils Højbjerg Nielsen (formand), Preben Mortensen (sekretær), Gert
Daugaard Jensen (næstformand), Kirstin Dahl-Pedersen, Annette Larholm og Kathrine Lundsgaard
(suppleant). Med til vores bestyrelsesmøder er også medarbejderrepræsentant Annette Vase og Kim
Kanstrup, der er direktør i Hvalsø Brugsforening.
Vi har i bestyrelsen fået en mailadresse, nemlig hejbrugsen@gmail.com. Til den kan du skrive om stort
og småt, og vi glæder os til at høre fra dig!
De bedste hilsner fra Brugsens bestyrelse

