ÅR 2017
INFORMATIONSBREV NR. 1
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.
Åbning af vand
Der bliver åbnet for vandet medio marts måned. Husk af lukke hovedhanen til kolonihavehuset og sørg for at
der er fri adgang haverne og baggården.
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.
Nye stikledninger til vand
Der bliver udskiftet en hovedledning i den store afdeling samt en stikledning i lille afdeling. Fremover skulle det
gerne have afhjulpet det store problem, der var omkring for lavt vandtryk.
Indbrud
Der har indtil videre været 21 indbrud. Ny måde for indbrudstyven er at de tager selve ruden ud og lukker sig
ind på den måde. I de sidste par måneder har der ellers været godt gang i byggeriet af nye hus, så der har
været godt med aktivitet i dagtimerne. Når du går tur ned til haven så husk på at en gåtur både i den lille og
store afdeling er til gavn for os alle når du alligevel er nede i haven.
Bogbytteriet
Der er rigtig mange som benytter sig af udlånet af bøger på kontoret, så det må siges at være en stor succes.
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 om mandage, i kontortiden.
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Loppemarked
I 2016 var der arrangeret 2 loppedage, som var en stor succes, som altid godt besøgt, og igen var vejret med os.
Datoer for loppedagene er i år lørdag 17. juni samt søndag 27. august. Festudvalget sælger øl, vand og pølser
til glæde for alle, og loppemarkedet bliver afholdt på den store parkeringsplads i Haveforeningen.
Husk på at ingen må parkere på den store parkeringsplads på disse 2 datoer.
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 som sidste år være den store service, at der vil blive afhentet storskrald hver den 1. tirsdag i måneden
(se kalender for 2017). 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, ikke store mængder nedrivningsaffald. Storskraldet skal være sorteret i klare sække, efter gældende regler
fra genbrugsstationen.
Dagrenovation
Den ugentlige dagrenovation starter 5. april og vare frem til 25. 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. Vi skal lige minde jer om at huske at få klippet hækken, samt 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.
HUSK også, at der er en max fart på vejene i foreningen på 10 km i timen.
Der skal bemærkes efter der er gravet kabler ned til lamperne, der er nogle af vejene blevet noget ujævne. Kurt
og Kaj vil i løbet af foråret kører grus ud de steder.
Nye Lamper
Som i sikkert har bemærket er de nye lamper sat op, hele 60 stk. så man kan færdes mere trygt rundt i
haveforeningen.
Lamperne er sat i en højde på 2,25 meter, så husk at hækken max må være 1,80 meter i højden.
Internet i haveforeningen
Haveforeningen kan nu tilbyde alle medlemmer en rigtig god og billig internetløsning. Prisen bliver 1.000 kr. om
året og dertil kommer en oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift).
Du kan læse mere om internettet i det vedlagte brev omkring internettet i haveforeningen Amager Strand.
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Ombygning/tilbygning/nyt huse
Tænker I på at skulle lave 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.
Træer og hække
Husk stadig på at der på generalforsamlingen 2015 blev vedtaget, at alle træer og buske ikke må overstige 4
meter, så gå haven igennem for eventuel beskæring af træer og buske. Samtidig gør vi opmærksom på, at alle
hække skal være rette 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 oplyse bestyrelsen om 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.
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.
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Parkeringstilladelser
Kontoret i fælleshuset er pengeløst, derfor skal havelejere der er berettiget til en parkeringstilladelse, sørge for
at indbetale på foreningens konto, det beløb som den enkelte tilladelse koster. Prisen er 300 kr. for en grøn
tilladelse, 200 kr. for en rød tilladelse og 100 kr. for en blå tilladelse.
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 en håndværker skal
parkere på din plads en enkelt dag, og du selv holder uden for haveforeningen den pågældende dag.
Der kan betales med mobilepay (22784230). Hvis der betales med mobilepay skal man huske at påføre
haveadresse og registreringsnummer. Ellers kan du betale parkeringstilladelsen sammen med havelejen.
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 opfordre til, at vi hjælper
hinanden med at huske denne enkle regel.
Ligeledes påhviler det havelejeren at oplyse sine gæster om, at de ikke må parkere på foreningens
parkeringspladser fra den 1. april til den 31. oktober. Det er urimeligt over for havelejere, der har betalt for
pladser.
Fællesarbejdsdag søndag 7. maj 2017 kl. 9.00
Det er i år haver med ulige numre, der har pligt til at deltage på vores fællesarbejdsdag. Har du have med lige
nummer og alligevel har lyst til at deltage, og være social er du selvfølgelig mere end velkommen.
Hvis du med et ulige 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 - 7. maj skal bilerne parkeres uden for foreningen.
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.
Husk, at hejse flaget så tit, I har lyst. Det ser smukt ud, når man kører forbi foreningen med de mange svajende
dannebrogsflag.
Vi ønsker jer alle en rigtig god havesæson i 2017
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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