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Så er det atter tid til et rigtigt godt gammeldag informationsbrev fra bestyrelsen i
h/f Amager Strand.
Der er kun en lille måned til, portene bliver åbnet til haven, så her får du lidt
information til gavn i den sæson, der venter.
Vinter:
Lige nu er der fare for frostgrader både nat og dag. Derfor vil vi opfordre til, at du
tjekker, om frosten har forvoldt skader i vandinstallationerne i og uden for husene.
Indbrud: Vi har indtil videre kun haft to indbrud. Det kan nok tilskrives, at mange
har fjernet værdigenstande til vintersæsonen. I de seneste måneder har vi haft et rend
af håndværkere, fordi syv huse er under opførsel. Det har nok jaget tyve væk.
Generalforsamlingen: blev også i 2013 holdt i teltet på festpladsen, der var stillet
op i forbindelse med årets havefest. Der var flot fremmøde til både fest og
generalforsamling.
Festen var arrangeret af foreningens festudvalg, og udvalgsmedlemmerne gjorde et
stort arbejde og sørgede for dejlig mad til alle. Festudvalget holdt hele sæsonen
åbent for salg af øl, vand og lodder hver mandag i kontorets åbningstid, samt ved
arrangementer i sommerens løb.
Bogbytteriet: er en succes. Der har været rigtig mange, der har benyttet sig af
udlånet af bøger på kontoret. Det er dejligt, at der stadig doneres spændende bøger.
Vi opfordrer dog til, at det fortrinsvis er nye bøger, der afleveres i kontortiden.
Loppemarked: var der arrangeret to af i 2013. Hvis vi skal have loppemarked igen
i år, kræver det, at mindst to melder sig som arrangører. Datoen er 1. juni 2014,
festudvalget vil godt sælge øl, vand og pølser til glæde for alle, og markedet bliver
henlagt til græsset ud mod Amagerstrandvej, hvor der er mange mulige kunder.
Vejfester: Alle veje holdte deres traditionelle vejfest. Festhumøret fejlede som
vanligt ikke noget.

Containere:
Der var rigtig mange, der benyttede sig af, at der løbende står containere til både
haveaffald og storskrald. Husk, at sorter rigtigt og ordentligt, så containeren
udnyttes optimalt. Hav også i mente, at der vanker store bøder, når der er andet end
haveaffald i containeren. Hvis der findes plastik, cykler og andet sært, der ikke høre
hjemme i haveaffaldscontaineren, må vi alle til pungen, og så vi vil blive nødsaget
til at stoppe ordningen med containere.
10 procent i Bygma
Den lokale Bygma, der hedder Bygma Amager, har tilbud alle havelejere 10 procent
på alle varer i butikken. Hent det nummer, du skal opgive ved køb brædder, søm
osv. på kontoret i kontortiden.
Renovation:
Den daglige renovation starter 3. april og varer frem til 30. oktober. Der tømmes
hver uge og husk, at bøtten skal stå i lågens indgang med håndtaget ud mod vejen,
således at den ikke generer bilister og renovationen.
Katte- og hundetilladelser:
Husk, at din kat/hund skal være registreret. På kontoret og på hjemmesiden findes
en formular, der skal udfyldes, hvis du vil have din hund eller kat boende i
kolonihaven H/F Amager Strand. Kom forbi og medbring dokumentation for
registrering, så skal vi i bestyrelsen nok hjælpe dig. Hvert dyr skal kun registreres
første sæson, det bor i haveforeningen.
Hjemmeside og mail:
Vi erindrer om vores hjemmeside
”www.haveforeningenamagerstrand.dk”
hvor et beslutningsreferat fra sidste generalforsamling, sammen med andre praktiske
oplysninger kan ses. Her kan man også følge med i, hvad der sker i foreningen i
sæsonen, både i tekst og billeder. På siden ligger også haveforeningens
ekspektanceliste. Bestyrelsen kan kontaktes på mailadresse
”bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk.”
hvortil spørgsmål, adresse-ændringer m.m. kan sendes. Mails vil i havesæsonen
blive læst og så vidt muligt besvaret i forbindelse med bestyrelsens ugentlige
kontoraften. I vintersæsonen vil mails kun sporadisk blive læst og besvaret. Vi
opfordrer stadig til, at I kommer på kontoret og får jeres adresse, telefonnummer og
mailadresse registreret, da vi i fremtiden gerne vil kunne maile eller ringe til dig i
tilfælde af for eksempel vandskader eller indbrud i din have om vinteren.
Der henstilles til, at man ikke henvender sig til bestyrelsens medlemmer uden for
kontortiden, men respekterer privatlivets fred, medmindre der er tale om alvorlige
problemer som f.eks. et sprængt vandrør el. lignende.
Vedrørende fælleshuset:
Lejen er:
550,- kr. for fredag, lørdag eller søndag (pr. dag).
150,- kr. for hverdage.
Begge priser er inkl. el. og container.
Huset kan lånes gratis til tørvejrssikring ved vejfester eller andre foreningstiltag,

samt til begravelsesarrangementer for foreningens medlemmer.
Huset kan kun lejes mod forudbetaling (50 % refunderes hvis huset ikke
benyttes).
Parkeringstilladelser:
Kontoret i fælleshuset er pengeløst. Derfor får havelejere der er berettiget til en
grøn eller en rød parkeringstilladelser girokort til indbetaling af de henholdsvis
200 eller 100 kroner.
De blå, der koster 50 kroner, kan købes af alle, og er til salg fra maj og sæsonen ud.
Registreringsnummeret vil fremover blive påført parkeringstilladelsen. Har du
fået nyt registreringsnummer, skal du kontakte bestyrelsen via mail hurtigst
muligt med det nye nummer.
Det er nu også muligt at få en gul parkeringstilladelse. Den skal bruges, når for
eksempel din håndværker skal parkere på din plads en enkelt dag, og du så selv
holder uden for foreningen den pågældende dag.
Husk, at der ikke må parkeres på vejene i foreningen, kun af- og pålæsning er
tilladt. Det er ikke tilladt, at parkere sin bil, cykel eller andet uden for sin have,
da det er til gene for andre. Vi vil hermed opfordre til, at vi hjælper hinanden
med at huske denne enkle regel.
Ligeledes påhviler det havelejeren at oplyse gæster om, at de ikke må parkere på
foreningens parkeringspladser fra maj til september. Denne dumsmarte handling
er tiltaget. Det er urimeligt over for havelejere, der har betalt for pladser.
Fællesarbejdsdagen søndag 4. maj 2013 kl.9.00
Det er i år haver med lige numre, der har pligt til at deltage på vores
fællesarbejdsdag. Har du et ulige nummer og alligevel har lyst at deltage, er du
selvfølgelig velkommen.
Hvis du med et lige nummer er forhindret på dagen, skal det meddeles på
kontoret senest mandagen inden.
Vi håber på godt vejr, og at mange medlemmer vil møde op og hjælpe med til at
holde vores forening pæn. Igen i år bliver der arrangeret fælles frokost efter
arbejdet.
4. maj skal bilerne parkeres uden for foreningen.
Husk, at holde øje med foreningens opslagstavler og hjemmeside, hvor oplysninger
om, hvornår der kommer containere til haveaffald og storskrald vil blive meddelt.
Husk også, at det altid har været en god skik i Haveforeningen Amager Strand, at
man hilser på hinanden, når man mødes på gangene. Det signalerer en god og
hyggelig stemning. Lad os bevare denne tradition.
Husk, at hejse flaget så tit, I har lyst. Det ser smukt ud, når man kører forbi
foreningen med de mange dannebrog.
En god havesæson til alle 2014
Bedste hilsner, bestyrelsen.

