Juli 2020

Infobrev nr. 6
Kære alle
Kontoret: Vi har nu åbnet kontoret om mandagen, som det var før Corona. I er stadig
velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail og sms eller med brev i postkassen,
som vi tømmer hver mandag.
Toiletterne: Da de fleste offentlige toiletter i Københavns Kommune nu er åbnede,
vælger vi også at åbne haveforeningens toiletter.
• I lille afdeling har vi ét toilet, hvor der er en daglig egen-rengøring. Denne
ordning fortsætter, da vi har nogle haveejere, der er i risikogruppen. Vi åbner
også det andet toilet som fællestoilet, som resten af lille afdeling kan benytte.
Der er kommet ny lås – det er portnøglen, der skal bruges.
• I store afdeling har vi også lavet fællestoiletter. Det ene, som kun benyttes,
når fælleshuset er udlejet, og det andet til medlemmerne.
Fælles for de nyåbnede toiletter er, at der skal vaskes og sprittes af både før og efter
hvert toiletbesøg, for at vi kan passe på hinanden. Der er diverse rengøringsmidler og
vejledninger på toiletterne.
Hvis der er medlemmer i store afdeling, der er i risikogruppen, kan I komme med på
løsningen i lille afdeling.
Præmiehaver. Der vil blive sat liste op med de 8 haver, der er valgt af
haveforeningen som præmiehaver.
Sommerfesten er aflyst i år. Det er nu tilladt at samles op til 100 mennesker, men
afstanden skal stadig overholdes, så vi ser ikke, at det er muligt at afholde festen i år.
Vi håber at kunne holde et brag af en fest næste år.
Generalforsamlingen er udskudt, indtil den kan afholdes under forsvarlige former
mht. antal deltagere og afstand. Vi arbejder på at finde sted, hvor vi alle kan være, når
myndighederne lukker op for forsamlinger over 100 personer.
Fælles arbejdsdag bliver der arbejdet på at kunne afholde i august/september.
Nærmere info. følger.
Containere: Der vil igen blive opsat 2 containere på P-pladsen på Vågestien den
sidste weekend i september. I år bliver det d. 25 – 26 – 27/9. Vi henstiller til, at I
ikke overfylder eller stiller affald ved siden af containerne. Der arbejdes på af finde
en løsning på at få afhentet containerne rettidigt.
Der køres alt for stærkt på vejene. Vi har fået en henvendelse om, at der køres alt
for stærkt på Muslingestien. Vi har en max. grænse på 10 km. i haven. Vi beder om,
at det bliver respekteret ikke kun på Muslingestien, men i hele haveforeningen.
Pas godt på jer selv og på hinanden!
Venlig hilsen Bestyrelsen

