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Kære naboer i og omkring Alken.
Her er det første nyhedsbrev fra alken.dk - som fremover vil udkomme hver søndag aften.
Med opbakning fra borgerforeningen og mejeriet har vi videreudviklet den hjemmeside,
Pernille Elkjær Madsen byggede op for nogle år siden. Jan Mikael Granner står for det
tekniske, jeg står for det redaktionelle og håber, at rigtig mange vil bidrage med ideer,
fotos, tips og visioner.
Ideen er, at alken.dk bliver et åbent, levende og aktivt netsted med nyt fra livet i og
omkring byen – et ultralokalt nyhedsmedie i miniformat - som man bare bliver nødt til
at tjekke, når man er på nettet. Foreningerne vil oplyse om møder og
arbejdsdage, initiativrige folk vil reklamere med koncerter, yoga eller gode gåture, andre vil
se, hvornår der nu er fællesspisning, eller hvor man finder den nyeste sti.
Mejeri-booking, fælles kalender og vandaflæsning kan blive det næste.
Prøv at gå på opdagelse på siderne, gør endelig opmærksom på mangelfulde eller
forældede oplysninger, og husk at få din partner, nabo og barn til også at melde sig til. Ét
er at gå glip af, hvad der står i kassen. Nu kan man også gå glip af alken.dk.
Jeg har sendt nyhedsbrevet ud til 85 mailadresser i Alken og omegn. Hvis du har fået det
direkte fra mig – og ikke afmelder det – er du automatisk tilmeldt. Har du fået det
videresendt fra en anden, så skal du selv melde dig til – via linket øverst eller på forsiden af
alken.dk.
Mange hilsner webredaktør Knud Abildtrup, Alkenvej 161,
knudabildtrup@macalken.dk

* Mejeri-renoveringen følger planen. Der er stadig en uge tilbage af projektet.
http://alken.dk/forsiden.htm
Se billeder fra arbejdet http://alken.dk/renovering_marts_2007.htm

* Nye vand-regler? Rabat for storforbrugere er på dagsordenen ved generalforsamlingen i
Alken Vandværk på torsdag 22. marts kl. 19.30 på mejeriet.
* Husvært på mejeriet? Og nye kræfter er nødvendige. Læs tillægs-dagsordenen til
generalforsamling i Alken Mejeri tirsdag 27. marts kl. 20. http://alken.dk/mejeriet.htm
* Nye folk i borgerforeningens bestyrelse. Jan "Murer" Mortensen fra Aneshøj er ny formand, Eva
Nikolajsen ny kasserer og Troels Larsen nyvalgt medlem. http://alken.dk/borgerforeningen.htm

