HAVEFORENINGEN AMAGER STRAND

INFORMATIONSBREV NR. 1 / MARTS 2019
Hermed det første informationsbrev fra den nye bestyrelse.
Vi står nu lige over for, at haveforeningen åbner den 1. april.

Vand
Vi fik åbnet for vandet på trods af, at der var nogle skader på rørene, der skulle udbedres. Ask styrede
processen, og med den rigtige assistance lykkedes det.

Veje
Vi har udbedret hullerne i vejene og lagt grus ved fælleshuset og ved toilettet i lille afdeling. Herefter beder
vi jer om løbende at udbedre vejene ud for jeres have.

Internet
Så er vi klar til endnu en sæson med vores rigtige gode internetløsning i haveforeningen. Alle har mulighed
for at være med på haveforeningens fælles internetløsning. Det koster 1.000 kr. pr. år og dertil kommer en
oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift) for nye medlemmer.
Du kan læse mere om internetløsningen på haveforenings hjemmeside eller du kan kontakt
internetudvalget på e-mail. Der er også mulighed for at høre mere om internettet på kontoret (i
åbningstiden).
Information om internettet mv.:
Hjemmeside om internettet: http://haveforeningenamagerstrand.dk/internet_samlet.htm
E-mail til internetudvalget: internet@haveforeningenamagerstrand.dk

Parkering
Hvis du har betalt for parkeringstilladelsen inden den 30. marts 2019, vil parkeringstilladelsen blive omdelt
til haveadressen senest den 1. april 2019 (så den ligger i din postkasse).
Efterfølgende vil parkeringstilladelsen blive omdelt, når du har betalt for den.
Har du fået nyt registreringsnummer, skal du kontakte bestyrelsen via mail hurtigst muligt med det nye
nummer.

Indbrud
Heller ikke i år er vi sluppet for indbrud. Der er haver, der har haft uvelkomne gæster. Og som noget relativt
nyt er der folk, som har overnattet i husene. Det er svært fuldstændigt at forhindre, men bestyrelsen
arbejder på mulige løsninger, så vi får færre indbrud.

Ombygning/tilbygning/nye huse
Du skal nu som kolonihaveejer ikke søge bestyrelsen eller kredsen om byggetilladelse. I stedet skal du søge
hos Københavns Ejendomme. Når vi har nærlæst de nye regler, kommer der mere info.

Opdatering af medlemsinformationer
Husk at give bestyrelsen besked, hvis I har skiftet adresse. Endvidere vil bestyrelsen gerne have opdateret
alles telefonnumre og mailadresser. Så kan vi hurtigt ved evt. skader eller indbrud komme i kontakt med
jer. I kan enten sende det pr. mail eller komme forbi kontoret en mandag i sæsonen. Det kan også lægges i
postkassen ved fælleshuset.

Øvrige aktiviteter
Vi har en række forskellige aktiviteter at se frem til. Som det første har vi flaghejsning søndag den 7. april,
kl. 10. Og vi har fælles arbejdsdag søndag den 5. maj, kl. 10. Vær opmærksom på, at biler skal parkere
uden for på denne dag! Desuden pinsemorgenbord. To gange loppemarked. Sommerfest. Og
generalforsamling. Se nærmere om dette i vedhæftede kalender eller på vores hjemmeside.
Og der vil sagtens kunne blive plads til yderligere aktiviteter. Så bestyrelsen opfordrer alle til at overveje og
komme med forslag, hvis der er gode ideer. Vi må være sammen om at få tingene op at stå.
Vi vil tilstræbe, at der løbende kommer informationer fra bestyrelsen, så alle kan have et overblik over,
hvad der sker i foreningen.

Vi ønsker alle en god sæson, 2019!
De bedste hilsner fra bestyrelsen

