Juni 2020

Infobrev nr. 5
Kære alle
Mandag den 18. maj åbnede baren for første gang i 2020. Der var afstand mellem de
små, runde borde, og folk fulgte alle corona retningslinjer, som vi kender. På trods af
regnvejr blev det en rigtig hyggelig aften. Tak til bar-udvalget, som sørgede for en
god aften.
Toiletterne: I lille afdeling har vi nu fået åbnet ét toilet; og haveejere, der har meldt
sig til rengøring, har fået udleveret nøgle. Bestyrelsen ser også gerne, at der åbnes et
toilet i store afdeling. Konceptet er enkelt: meld dig til rengøring og få udleveret en
nøgle. Så snart, at rengøring vil kunne blive foretaget alle ugens dage, vil toilettet
blive åbnet. Se i øvrigt nærmere info ang. rengøringen i Infobrev nr. 4.
Hækkene: I Infobrev nr. 3 opfordrede bestyrelsen til, at hækkene blev rettet op og
klippet ind. Vi kan se, at mange har fulgt opfordringen, og tak for det. Men der er
stadig haver, der mangler at få ordnet hækkebredden. Husk: bredden må ikke
overskride 20 cm fra skel til vejen og max højde på 180 cm. Vores renovation har nu
informeret om, at vores skraldespande risikerer ikke at blive tømt pga. manglende
plads. En ambulance havde også i sidste uge problemer med at komme frem. Så ret
din hæk op og klip den ind snarest og senest til Sankt Hans, tak.
Containere: Der vil blive opsat 2 containere på P-pladsen på Vågestien fra den 19.
juni til 21. juni. En til haveaffald og en til andet affald.
Parkering: Vi har fået flere henvendelse fra beboer i den store afdeling ang.
parkering. Der bliver parkeret uden tilladelse!
Til jer med grøn parkeringsplads: Din plads er personlig og må ikke udlånes til andre.
Hvis man har fået en grøn parkeringstilladelse, er man forpligtiget til at holde pladsen
fri for ukrudt samt at tildække nummeret med en pose eller skifte til grøn markering,
hvis man i dage eller perioder ikke selv skal benytte pladsen. Det giver plads til alle
med blå parkering. Har man en rød parkeringstilladelse, skal man være med til at
holde de frie pladser fri for ukrudt. Til alle der har gæster: Husk at informere om, at
de skal parkere uden for haveforening.
Kontoret: Bestyrelsen kan stadig kontaktes på mail og sms. I kontortiden kan vi også
kontaktes telefonisk. Tlf. nr. kan ses i info – skabene. Vi tømmer bestyrelsens postkasse hver mandag.
Pas godt på jer selv og på hinanden!
Venlig hilsen
Bestyrelsen

