Februar 2018

Informationsbrev nr. 1 - 2018
Så er det atter tid til et rigtigt informationsbrev fra bestyrelsen i H/F Amager Strand. Der
er kun en lille måned til at portene bliver åbnet igen, så her får du lidt information til gavn
for den sæson, der venter.
Indbrud
Der har indtil videre været 55 indbrud i starten af vinterhalvåret. Hvis du af og til går en
tur i foreningen opfordres du til at gå en tur forbi begge afdelinger, da det er bestyrelsens
indtryk, at aktivitet i foreningen kan være med til at holde tyvene væk. Bestyrelsen er i
øvrigt i gang med at undersøge mulighederne for at lave en overvågningsløsning i vinterperioden.
Betaling af haveleje
Hvis du har valgt at opdele havelejen i to rater, skal du selv huske at indbetale 3.400
kr. senest den 2. april 2018.
Dette gælder også for parkeringstilladelserne, hvor 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 registreringsnummeret 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.
Internet i haveforeningen
Så er vi klar til endnu en sæson med vores rigtige gode internetløsning i haveforeningen.
Der er lidt over 1/3 af medlemmerne der er med på løsningen. Det første år har der
været nogle opstartsproblemer som alle er løst nu. Derfor ser vi frem til en nye sæson,
hvor vi håber på, at der komme mange flere medlemmer på løsningen.
Internetudvalget har i løbet at vinteren fået udskifter de sidste af vores antenner der var
fejlbehæftet (fabrikationsfejl fra leverandøren), så vi fremover undgår at de ”falder ud”
og mister forbindelsen til internettet.
Prisen for perioden 1. april 2018 til 30. marts 2019 er 1.000 kr. og dertil kommer en
oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift) for nye medlemmer.
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Hvad gør du:
Du ønsker at forsætte med internettet:
Du indbetaler 1.000 kr. til internetudvalgets konto i Danske Bank 9570-0012019912 senest den 16. marts 2018 med oplysninger om havenummer og navn fx SØ 36 - Anders
Simonsen.
Du vil gerne være med på internetløsningen (ny):
Du indbetaler 1.400 kr. til internetudvalgets konto i Danske Bank 9570-0012019912 senest den 16. marts 2018 med oplysninger om havenummer og navn fx SØ 36 - Anders
Simonsen.
Fra mandag den 9. april 2018 (i kontortiden) kan du hente den antenne der skal opsættes på dit hus. Du opsætter antennen på dit hus, så den peger direkte på senderen på
masten for at få en god forbindelse. Inde i dit hus opsætter du et internetstik (med strøm)
som forbindes til antennen med det medfølgende kabel. Internetstikket leveres sammen
med antennen.
Internetudvalget kan hjælpe med at opsætte antennen for en merpris på 200 kr. (afregnes ved afhentning af modtageren). Se eventuelt mere om internetløsningen på vores
hjemmeside under ”Info om Internettet”
Du ønsker ikke længere at være med på internetløsningen:
Du skal tilbagelevere det udstyr som du har fået udleveret (lånt) senest mandag den 9.
april 2018. Så vi har mulighed for, at et andet medlem kan bruge dette. Skriv gerne til
internetudvalget på e-mail internet@haveforeningenamagerstrand.dk hvis du ikke
ønsker at fortsætte, da det har betydning for, hvor mange nye antenner der skal indkøbes.
Indstilling af antenne.
For at få den bedste mulig internetforbindelse, at det vigtigt, at antennen peger direkte på antennerne i masten. Hvis der er
noget, der forhindrer den direkte forbindelse fx blade på en busk eller udhæng
på en tagrende bliver forbindelsen dårligere.
Den bedste forbindelse får du, hvis antennen sider i vatter og har en signalstyrke
på 4 prikker (se foto). Du kan evt. bruge
et spejl i forbindelse med indstillingen af
antennen.
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Jubilæumsfest
Haveforeningen har i år 60 års jubilæum og det skal selvfølgelig fejres med et ordentligt
brag af en fest. Festen holdes i et stort telt i foreningen den 11. august. Menuen ligger
allerede fast:
Forret
Tarteletter med høns i asparges
Hovedret
Gammeldags oksesteg med glaseret perleløg, waldorfsalat, hvide kartofler, bønner, bacon og sauce.
Dessert
Gammeldags æblekage med sukker rasp og flødeskum
Kaffe og kransekage
Efter middagen vil der være underholdning og dans.
Pris: 150 kr. for voksne (inkl. vin, øl, vand og drinks). Børn under 14 år er gratis.
Du kan tilmelde dig festen i kontorets åbningstid.
Ombygning/tilbygning/nyt huse
Tænker I på at lave en ombygning/tilbygning eller bygge et helt nyt kolonihavehus, så
kom op på kontoret og få en snak. Der er faste regler, som skal overholdes. Reglerne
kan I også finde på vores hjemmeside. Det er ærgerligt først at bygge eller ændre, for
så at rive ned igen, hvis regler ikke bliver overholdt – så spørg hellere en gang for meget
end en gang for lidt.
Bogbytteriet
Der er mange, som benytter 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 stilles i reolerne på kontoret. Bøgerne kan lånes og afleveres hver mandag i kontortiden.
Loppemarked
Datoer for loppedagene er i år lørdag 9. juni samt søndag 18. august. Festudvalget
sælger øl, vand og pølser til glæde for alle, og loppemarkedet bliver afholdt på den store
parkeringsplads i Haveforeningen.
Husk, at man på disse to dage ikke må parkere på den store parkeringsplads.
Vejfest
Alle veje fik holdt deres traditionelle vejfester, og festhumøret fejlede som altid intet. Det
er også en god tradition, så vi lærer hinanden bedre at kende.
Storskrald
Der vil igen i år være den store service, at der bliver afhentet storskrald hver den 1.
tirsdag i måneden (se kalender for 2018). Fremgangsmåden er, at man stiller sit storskrald ud til havelågen, så vil det tirsdag morgen blive fjernet af Kurt og Kaj. Det skal
dog bemærkes, at det kun er almindelig storskrald, der kan stilles ud. Maling, asbest,
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haveaffald og nedrivningsaffald medtages ikke. Storskraldet skal være sorteret i klare
sække, efter gældende regler fra genbrugsstationen. Ordningen er hovedsageligt for
medlemmer uden bil.
Dagrenovation
Den ugentlige dagrenovation starter onsdag den 4. april og vare frem til onsdag den 31.
oktober. Der tømmes hver uge og husk at bøtten skal stå i lågens indgang med håndtaget ud mod vejen, således at den ikke genere bilister og renovationen. Sørg for at
klippe hækkene og beskære træer og buske, så de ikke hænger ud over vejen. Det gør
det lettere for bilister og renovationen når man køre rundt på vejene.
Vejene
Hvis der kommer huller i vejene ud foran din have, skal du ligeledes sørge for at vejen
vedligeholdes, så der ikke sker skader på fodfolk og cykellister, som nemt kan falde i
hullerne. Der ligger grus på parkeringspladserne, som kan anvendes til at reparere huller i vejene.
HUSK også, at der er en max fart på vejene i foreningen på 10 km i timen!
Træer og hække
På generalforsamlingen i 2015 blev det vedtaget, at alle træer og buske ikke må overstige 4 meter. Derfor opfordrer bestyrelsen alle til at gå haven igennem for eventuel
beskæring af træer og buske. Samtidig gør vi opmærksom på, at alle hække maks. må
være 1,8 meter høj ud mod vej og skal være rettet op, så de ikke vælter ud over vejen,
til gene for renovation.
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
www.haveforeningenamagerstrand.dk
bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk
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 kan 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.
E-mail i stedet for alm. post
Såfremt du fremover ønsker at modtage informationsbreve, indkaldelse til generalforsamling mv. pr e-mail i stedet for pr. post, bedes du skive en e-mail til bestyrelsen, hvor
du oplyser navn, haveadresse og e-mailadresse.
Kolonihaveforbundets nye intranet
Kolonihaveforbundet har fået ny hjemmeside og intranet. Det betyder, at alle medlemmer kan logge på hjemmesiden og få mere information om forbundets arbejde med
mere. Der er også lavet en app som findes i App Store og Google Play. Den findes ved
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at søge på Kolonihaveforbundet. For at logge på, skal du skrive dit medlemsnummer
som brugernavn og dit postnummer for din folkeregisteradresse som password. Dit
medlemsnummer står skrevet på Havebladet, men kan også udleveres ved henvendelse i kontorets åbningstid.
Du opfordres til at logge på systemet og angive e-mailadresse, således du kan holde
dig opdateret om nyt fra forbundet.
I det kommende nummer af Havebladet vil der også være mere information om den nye
hjemmeside.
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 lejes fra kl. 10.00 og skal være rengjort til kl. 10.00 næste dag. Huset kan kun
lejes mod forudbetaling (50 % refunderes hvis huset ikke benyttes). Husk nøglen skal
afleveres på kontoret den efterfølgende mandag i kontortiden.
Fællesarbejdsdag
Søndag 6. maj 2017 kl. 9.00. Det er i år haver med lige numre, der har pligt til at deltage
på vores fællesarbejdsdag. Har du have med ulige nummer og alligevel har lyst til at
deltage, er du selvfølgelig mere end 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. Som sidste år vil Ninette og hendes
mor sørger for en lækker frokost.
VIGTIGT - 6. maj skal bilerne parkeres uden for foreningen.
Husk, at hejse flaget så tit, I har lyst. Det ser smukt ud, når man kører forbi foreningen
med de mange svajende dannebrogsflag.
Husk også, at der altid har været en god skik i Haveforeningen Amager Strand, at man
hilser på hinanden, når man mødes i haveforeningen. Det signalerer en god og hyggelig
stemning. Lad os bevare denne tradition.

Vi ønsker jer alle en rigtig god havesæson i 2018.
De bedste hilsner Bestyrelsen
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Kalender for H/F Amager Strand 2018
1. APRIL KL. 10.00 FLAGHEJSNING
9. – 30. APRIL AFHENTNING AF ALLE PARKERINGSTILLADELSER – SAMT ANTENNER TIL INTERNETTET MANDAGE I KONTORTIDEN
4. APRIL FØRSTE AFHENTNING AF DAGRENOVATION.
6. MAJ KL. 9.00 FÆLLESARBEJDE OM FORMIDDAGEN FOR ALLE MED LIGE HAVENUMRE. DER AFSLUTTES MED FROKOST FOR ALLE DER DELTAGER. VI GØR
OPMÆRKSOM PÅ AT MAN SKAL PARKERE UDENFOR HAVEFORENINGEN
DENNE DAG.
20. MAJ KL. 9.00 PINSEMORGENBORD
9. JUNI LOPPEMARKED (BEMÆRK DET EN LØRDAG)
11. AUGUST JUBILÆUMSFEST
12. AUGUST GENERALFORSAMLING
18. AUGUST LOPPEMARKED
31. OKTOBER SIDSTE AFHENTNING AF DAGRENOVATION
AFHENTNING AF STORSKRALD:
3. APR – 1. MAJ – 5. JUN – 3. JUL – 7. AUG – 4. SEP – 2. OKT (Se afsnit i informationsbrev nr. 1 2018 om regler for storskrald)
KONTORETS ÅBNINGSTIDER:
I april måned er kontoret åbent mandage mellem kl. 18.00 – 18.30
I maj, juni, juli og august er kontoret åbent mandage mellem kl. 18.00 og kl. 19.00
I september og oktober er kontoret åbent mandage mellem kl. 18.00 – 18.15
Hilsen Bestyrelsen
bestyrelsen@haveforeningenamagerstrand.dk
www.haveforeningenamagerstrand.dk

6

