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16. sep. * Vind en cykel. De næste fire uger er der fødselsdagssalg i alle Spar- butikker, og hver
forretning trækker lod om en cykel til 4000 kr., fortæller Birgit Pohle. Hun vil den første uge forsøge at
lave et nyt tilbud hver dag, så det er bare med at kikke forbi.

* Tiårsplan for mejeriet. Alkens to bestyrelser har nedsat en gruppe til at lave et udkast til en tiårig renoveringsplan for mejeriet: Mogens Andersen, Benjamin Hoff, Jens Jacobsen og Eva
Nikolajsen. De skal få eksterne eksperter til at vurdere og komme med idéer, sætte delprojekter
op og sætte andre udvalg igang med lån- og fondssøgning. I det hele taget få sat gang i en
udvikling, som kan føre til ”mere mejeri” til hele byen. Læs hele referatet.

14. sep.

12. sep. * Solid opbakning til mejeriets bestyrelse. Udlejning til Håndtryk på en tiårsaftale er rykket et
vigtigt skridt nærmere. Omkring 30 ud af 33 rakte armen i vejret, da der på den ekstraordinære
generalforsamling i aftes skulle stemmes om at give bestyrelsen grønt lys til at forhandle en aftale
på plads.

Kære naboer i og omkring Alken.
Nogen kommer hjem fra Mallorca, andre tager afsted til Mallorca. Herhjemme er det tid til at høste
hyld.
De nye små tekstannoncer, som i et par uger nu har været at se foroven på alken.dk, har den
særlige funktion, at de retter sig ind efter indholdet på de enkelte sider. Så omtale af hærværk
fører bl.a. til en annonce for facaderens, byfestreportage til annoncer for alkoholafvænning og
historier fra gymnastikforeningen til annoncer fra hoteller i Dover i Sydengland...
Er der nogen, der har lyst til at bidrage med at fotografere eller skrive lidt til alken.dk i ny og næ, så
bare sig til. Det kan meget vel være på konkrete opfordringer og på helt individuelle betingelser –
der er sådan set rigeligt at berette om.
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