
FORÅRET 2020 
Velkommen til en ny og på alle måder anderledes sæson. 

Grundet Coronasituationen har der endnu ikke været afholdt generalforsamling, bestyrelsen forsætter 

derfor, indtil det er muligt at holde årets generalforsamlingen og få valgt/genvalgt bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer samt to nye suppleanter, så har du interesse i 

bestyrelsesarbejde, hører vi meget gerne fra dig. 

Vi vil i dette brev komme med nogle vigtige datoer samt nyttig info som du kan hænge på køleskabet: 

Søndage fra 3. maj – 27. september fra kl. 10.30-12 holder kontoret åben, med undtagelse af pinsesøndag 

d. 31. maj. 

Storskrald søndag d. 17. maj fra 10-12. Der vil i år komme 2 containere, en ved købmanden og en i 

bunden. Containeren i bunden er til dem, der bor fra kærlighedsstien og ned af. Containeren ved 

købmanden er til dem, der bor fra kærlighedsstien og op af. Der må ikke afleveres beton i containerne og 

der vil ikke komme en container i efteråret, da vi har valgt at prioritere to i foråret. Vi opfordrer de som 

selv har en trailer, til at køre deres ting direkte på genbrugspladsen på Turbinevej 10. 

Affald: De store container er til KØKKENAFFALD, altså madvarer o. Lign. fra den daglige husholdning. Den 

er ikke til plastik, og andre store ting. Når haveaffaldspladsen er fyldt, må man beholde sit haveaffald i 

egen have, indtil pladsen er tømt. Husk at poser skal tømmes for haveaffald, og at der ikke må smides 

plastik o. lign. på pladsen. Der skal IKKE smides affald ved siden af pladsen og containerne. Der er kun en til 

at betale regningen for forkert sorteret affald, og det er os selv der skal rydde op. 

Toiletbygningerne: Åbnes 1. maj, dog kun bygningen ved legepladsen, bygningen i bunden åbnes i juli 

måned, grundet flere medlemmer i sommerferien. Der vil være daglig rengøring, og vi indkøber 

rengøringsservietter som bliver lagt på hvert toilet samt i vaskeriet, så I selv skal aftørre efter hvert besøg. 

Udenfor bliver der opsat håndsprit som SKAL benyttes, inden man åbner døren og benytter faciliteterne. 

Hvis sprit og servietter fjernes, eller der ikke bliver holdt pænt og rent af medlemmerne, lukkes bygningen 

igen. Vi er nødt til at stå sammen om dette, da rengøringen i forvejen er en dyr ekstraudgift, og vi ikke har 

råd til yderligere rengøring. Vi vil også gerne takke for den store tilbagemelding, vi fik på vores 

undersøgelse. 

Gangtilsyn: I år vil vi løbende gå rundt og snakke med de haver, hvor forholdene ud til vejen trænger til en 
hånd. Husk at vejen skal være fri i 3 meters bredde og 4 meters højde, hækken må højst være 180 cm høj. Dette 
gælder uanset hvor meget plads, haven på modsatte side af vejen har fra kanten af asfalten, da brandvæsen og 
renovation ikke skal køre slalom gennem haveforeningen.  
Desuden skal alle el-skabe være klippet frie, og en god rettesnor er at hækken er klippet ind så den flugter med el-
skabet. 

Banko og Billard: På nuværende tidspunkt, er det desværre ikke muligt at afholde banko og billard, 

grundet Coronasituationen. 

Fælleshuset: Som det ser ud lige nu, bliver det desværre ikke muligt at afholde fester/forsamlinger i 

Fælleshuset. Vi følger situationen og ser hvad Mette Frederiksen siger d. 10. maj. Alle der har lejet huset i 

år, må derfor indtil videre væbne sig med tålmodighed.  



Vaskekort:  Beløbet på vaskekort er ændret til 300kr.  

 

Hussalg: Starter igen 1. maj. Hvis du går med tanken om at skulle sælge dit hus i år, så tøv ikke, kontakt 

hussalg hurtigst muligt. For at være sikker på, at vi kan nå at sælge dit hus, er fristen for kontakt derfor 15. 

juli, da et hussalg tager op til 8 uger. Vigtig info: den som ejer huset d. 15. september 2020, hæfter for 

fælleslånet for kloakering indtil huset er solgt. For mere info, se hjemmesiden. 

Ventelisten: Der åbnes for opskrivning til ventelisten i år. Det vil foregå SØNDAG D. 10. MAJ KL. 10 VED 

FÆLLESHUSET. Opskrivningsblanketten samt en info om haveforeningen vil være tilgængelig på 

hjemmesiden ugen op til opskrivning. 

Fællesarbejde: Starter d. 3. maj, se opslag i udhængs skabene eller på hjemmesiden for hvornår du skal 

møde. Vi tager selvfølgelig alle forholdsregler for smittefare og har indkøbt håndsprit. Det bør være muligt 

at holde afstand. Ved særlige helbredsmæssige forhold, hvor det ikke er muligt, at møde op den 

pågældende dag, kan du sende en besked til bestyrelsen via hjemmesiden eller smide en seddel i 

postkassen ved kontoret.  

1.Maj: Der vil være flaghejsning ved legepladsen kl. 8 samt en øl eller vand. Der er desværre ikke 

morgenmad i år, grundet Corona situationen. 

Info fra kolonihaveforbundet: Konflikthåndtering - nu for alle medlemmer Som et forsøg åbner vi nu op 

for, at alle medlemmer kan kontakte Center for konfliktløsning og få hjælp af en rådgiver, hvis de er i 

konflikt med en eller flere personer i haveforeningen. Testperioden går fra 1. april til 30. juni. I må meget 

gerne informere medlemmerne om, at vi udsender nyhed om det på vores facebookside og på 

hjemmesiden. Til de ikke-digitale er proceduren: Skriv en mail med dit telefonnummer til Anne Rebsdorf og 

bed om at blive ringet op. Annes mail er: abr@konfliktloesning.dk 

Bestyrelsens facebookgruppe ”HF Fælles Eje Bestyrelsen”: Gruppen vokser og det er vi glade for, da det er 

en hurtig og nem måde at dele info til jer på. I gruppen kommer der info fra bestyrelsen, hvis man har 

spørgsmål/forslag til bestyrelsen, bedes man sende dem via hjemmesidens kontaktfunktion. 

Hjertestarteren: Er forsvundet oppe ved kontoret i løbet af vinteren. Hvis nogen ved noget, hører vi gerne 

fra jer. Det er super ærgerligt, at vi ikke kan have en hjertestarter hængende til nødstilfælde. 

Købmanden: Åbningstiderne er ændret til følgende Hverdage fra 8:00 til 12:30 samt 14:30 til 18:00. Weekend 

8:00 til 18:00. 

 

 

 

 

 

Vi ser frem til en god sæson, nyd solen og husk at holde afstand  

Sommerlige hilsner fra Bestyrelsen 


