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Kære alle
Endnu én lille hilsen fra jeres afdelingsbestyrelse blot for at fortælle, at vi stadig er her, og at I altid
kan få fat i os på vores mail ghg.bestyrelsen@gmail.com. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst
muligt.
Vi er også så småt begyndt at have fysiske møder igen. Selvfølgelig med hensyntagen til retningslinjer,
som der er i forhold til corona.
Nyt logo som vil blive brugt til orientering om udviklingsplanen/den fysiske helhedsplan.
I forbindelse med at der i den kommende tid og mange år fremover vil komme rigtige mange
skrivelser ud til os beboere med orientering om, hvad der skal ske i vores område og med vores
boliger, udskrev vi en konkurrence til de arkitektstuderende om at tegne et logo, som kun vil blive
brugt til denne orientering.
Nedenstående kan læses på https://kadk.dk/nyheder/kadk-studerende-udvikler-logo-til-alment-boligomraade
”Line Qing Hansen og Chanathip Namhing har vundet en konkurrence blandt Arkitektskolens 1.årsstuderende om at udvikle et logo til det almene boligområde Gadehavegård i Høje-Taastrup.
Gadehavegård står i de kommende år overfor en gennemgribende renovering og fornyelse, og det er
til dette projekt, at der skulle findes et nyt logo. Boligselskabet DFB, Domea.dk og KADK udbød derfor
en konkurrence blandt alle de 1. årsstuderende på Arkitektskolen. Vinderlogoet er udvalgt blandt 30
forslag af en jury, som bestod af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård samt Domea.dk.
Afdelingsformand Ibrahim El-Khatib udtaler: ”Blandt rigtig mange gode forslag skiller dette sig ud, da
da det både er poetisk og samtidigt grafisk klart.”
Jesper Jensen fra afdelingsbestyrelsen tilføjer:
”Logoet signalerer sammenhold på tværs af kulturelle
tilhørsforhold og hudfarve, og så har det fokus på hjemlighed,
træer, det grønne. Alt det vi sætter pris på i Gadehavegård –
så længe leve kreativiteten.” – citat slut.
Stort TILLYKKE til Line Qing Hansen og Chanathip Namhing.
Tak
Vi vil gerne takke Ungerådet og Det Spirer for, at de i forbindelse med Ramadan-afslutningen fejrede
Eid ved at gå en tur gennem GHG med musikanter, som spillede eksotisk tromle-musik. Dette vakte
stor glæde hos mange beboere.
Har du/I et ønske om at fejre noget, som kan glæde alle beboere i GHG, så send meget gerne en
ansøgning til os på ghg.bestyrelsen@gmail.com med din/jeres idé og oplys meget gerne, hvad du
regner med, at det vil koste. Du/I vil selv komme til at stå for afholdelsen af begivenheden.
Hilsen fra Event-udvalget
Se venligst bagsiden.
Athenas tilbyder stadig gratis foredrag på https://www.athenas.dk/webinar.htm
Vi passer stadig på os selv og hinanden
Husk hyppig håndvask og /eller brug af håndsprit og at holde mindst 1 meters afstand.

Venlige hilsner fra
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård

Tilmelding til Café Gadehjørnets
Sommerfesten er planlagt til torsdag d. 25. juni kl. 17.
Igen i år med grillmester med bl.a. kylling, oksekødspølser,
helstegt pattegris, salatbar og meget andet.
Der vil også være dj, så der er mulighed for en lille sving-om.
Der er tilmelding fra d. 8. juni til d. 18. juni

Pris: Voksne fra GHG kr. 65, børn til og med 11 år kr. 35.
Gæster ifølge med en beboer fra GHG kr. 100.
Der kan betales med kontanter, dankort eller mobilpay i Café
Gadehjørnet
For beboere i GHG beder vi om, at der bliver fremvist sundhedskort ved tilmeldingen.

Tilmelding til BTB-vin torsdag d. 30. juli kl. 18
Er du interesseret i at deltage i arrangementet med Bill fra BTB-vin, hvor
han vil præsentere og give smagsprøver på lidt vin, likør og spiritus, og
Café Gadehjørnet vil lave sin fantastiske tapas, så er der tilmelding fra
fra d. 6. juli til d. 23. juli i Café Gadehjørnet.

Prisen er KUN: kr. 65 for beboere i GHG
Kr. 100 for gæster ifølge med en beboer fra GHG.
Der kan betales med kontanter, dankort eller mobilpay i Café
Gadehjørnet – også til BTB-vin, hvis du ønsker at købe nogle af
hans varer.
For beboere i GHG beder vi om, at der bliver fremvist sundhedskort ved tilmeldingen.
Med et kæmpe håb om, at vi kan gennemfører begge dele, siger vi på GLÆDELIGT GENSYN
Hilsner fra
Eventudvalget

Disse 2 arrangementer bliver selvfølgelig kun afholdt,
hvis vi må samles 30 – 50 personer.
Regeringen har lovet at komme med en udmelding
om dette senest d. 8. juni.

