H/F Amager Strand
Konkyliestien 7, 2300 København S. Kontortlf.: 22 78 42 30

August 2017
Formand

Kurt Nielsen,
Havlyngbuen 37
Tlf. 30 66 37 77

Kasserer

Anders Simonsen
Søanemonestien 36
Tlf. 51 92 62 27 (efter kl. 17.00)
Til medlemmerne!

Indbetaling af haveleje betales via en bankoverførsel til bankonto 3103-0005061490 i den Danske
Bank eller på MobilePay (2278 4230) senest den 2. oktober 2017.
PS: Hvis det ikke er muligt at lave en bankoverførsel / MobilePay kan giroindbetalingskort afhentes
på kontoret.
Generalforsamlingen har den 13. august besluttet, at havelejen betales en gang årligt.
Haveleje for regnskabsåret 2017/2018 er 6.800 kr.
For regnskabsåret 2017/2018 er det dog frivilligt om hele havelejen betales 2. oktober 2017 eller at
havelejen opdeles i 2 lige store rater som betales hhv. 2. oktober 2017 og 2. april 2018.
Så betaler du 3.400 kr. den 2. oktober 2017 og 3.400 kr. den 2. april 2018.
Parkeringstilladelsen kan betales sammen med havelejen.
Prisen er 300 kr. for en grøn tilladelse, 200 kr. for en rød tilladelse samt 100 kr. for en blå tilladelse.
Husk at bestyrelsen skal have besked, hvis du har ændringer til registeringsnumret på bilen.
Ved betaling er det VIGTIGT, at anføre haveadressen. Hvis den ikke oplyses sammen med din
indbetaling, vil denne ikke kunne registreres og du får en rykker med deraf følgende gebyr på 100
kr.
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EKS: Bor du på Havlyngbuen 37 anføres under meddelelse til modtager HAV 37
Der bliver lukket for vandet ultimo oktober.
HUSK at lukke for stophaner og tøm jeres anlæg for vand senest den 31. oktober.
HUSK der skal være fri adgang til gårde m.m., når der skal lukkes for vandet.
Foreningens låger og porte skal være lukket og aflåste i tiden fra 1. november til 1. april
Toiletterne vil være aflåste i vinterhalvåret.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN.

