GRATIS HJERTESTARTER
Grundejerforeningen kan få en gratis hjertestarter monteret i varmeskab.

Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok.
I forbindelse med Hjerteforeningens landsindsamling søndag d. 28. april i år, går alle indsamlede midler til
hjertestartere.
Hvis man tilmelder min. 15 indsamlere i en gruppe, får man kvit og frit opsat en hjertestarter med
tilhørende varmeskab.
Jeg synes det er oplagt at gøre en indsats for at vi kan få en hjertestarter i vores grundejerforening. Vi har
flere gange talt om at det vil være en god ide, og nu er muligheden der.
Man kan gå sin rute lige hvor man selv ønsker, det kan være her i nærområdet, i Silkeborg, i Vejle eller hvor
som helst, bare man er tilmeldt via gruppen. Man kan gå flere personer sammen og lave en hyggelig tur ud
af det eller dele sig og tage flere ruter, det er antallet af ruter der tæller.
Hvis du ikke er så meget for at stemme dørklokker, er der også mulighed for at stå ved en butik, en
idrætshal eller andre steder hvor mange kommer forbi.
Hvis du har familie eller gode venner som vil gå en rute, kan de også tilmeldes via vores gruppe, selv om de
ikke er medlem af grundejerforeningen.
Med hensyn til opsætning af hjertestarteren skal vi finde et passende sted. Vi håber at finde en grundejer
centralt i udstykningen, som vil have hjertestarteren hængende.
Alle udgifter til opsætning betales af Hjerteforeningen.
Grundejerforeningen vil afholde udgifterne til driften, dette er ca 1 kr til el pr dag samt udskiftning af
batteri efter 5 år.
Hvis du er interesseret i, at hjertestarteren kan hænge hos dig, må du meget gerne give besked.
(peterogdortenielsen@gmail.com)
Hvis du vil gå en rute kan du tilmelde dig på https://landsuddeling.dk
På denne side findes også alle relevante oplysninger om indsamlingen. Se evt. også på
www.hjerteforeningen.dk
Du søger på postnummer 8330, finder vores udstykning og trykker på hjertet ved Falkevænget. Jo før du
tilmelder dig, jo flere ruter er der at vælge imellem.
Det er et utrolig godt tilbud som vi forhåbentlig kan benytte os af, derfor håber jeg på god tilslutning.

Mange hilsener
I samarbejde med bestyrelsen.
Dorte Nielsen, Falkevænget 4, tlf 28 68 98 67

