HAVEFORENINGEN AMAGER STRAND
INFORMATIONSBREV NR. 2 / MAJ, 2019

Haveforeningen har nu været åben i snart 2 måneder. Gennem denne periode er vores haveforening blevet
præget af mere og mere liv. Selvom vejret ikke altid har været med os, er flere og flere flyttet ned for
sommeren.

Vi sender her en reminder på kommende arrangementer.
Internetmøde
Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i fælleshuset afholder internetudvalget informationsmøde. Se mail eller
opslagstavler.
Fælles spisning
Fredag den 31. maj kl. 17:00 i fælleshuset. Mere information i opslagstavlerne og på mail. Husk at tilmelde
jer.
Pinse morgenbord
Traditionen tro er der fællesmorgenmad. Vi mødes i fælleshuset søndag den 9. juni kl. 10:00. Håber at vi får
en hyggelig formiddag.
Loppemarked
Husk loppemarked lørdag den 15. juni kl. 9.00 – 16.00. Husk at tilmelde jer.
Sommerfesten og generalforsamlingen
Som I kan se i kalenderen, bliver sommerfesten afholdt lørdag den 10. august. Der vil som sædvanlig blive
opsat et stort telt i store afdeling. Som noget nyt bliver generalforsamlingen placeret mere forskudt i
forhold til festen, nemlig onsdag den 14. august kl. 19:00. Den afholdes i Allehelgens Kirkes krypt (kirken
ved Lergravsparken).
Der vil senere komme nærmere informationer om begge arrangementer.
Børnefest
Der bliver igen i år arrangeret børnefest. Det bliver lørdag den 31. august kl. 14.00. Der kommer nærmere
oplysninger om arrangementet senere.

Svar på for spørgsmål fra medlemmer:
Hjertestarteren
Der har været forespørgsel på om hjertestarteren er opdateret. Det er den og den er sat op i store afdeling
ved baren og indgangen til kontoret. Vi håber naturligvis ikke at nogle få brug for den. Men, godt at vi har
den.

Parkering
Vi har fået flere henvendelse fra beboer i begge afdelinger ang. parkering. Der bliver parkeret uden
parkeringstilladelse!
Til jer med fast parkeringsplads:

Husk at sætte skiltet på grøn eller pose på nummeret, når I ikke
er i haven. Derudover skal du holde din P-plads fri for ukrudt.

Til jer der ikke har parkeringstilladelse:

Køb en blå parkering tilladelse.

Til alle der har gæster:

Husk at informere om, at de skal parkere uden for
haveforening. Læs om reglerne her på side 8.

Rengøring af toiletter
Det er nu brugerne, der selv må stå for rengøringen. Der er lavet en ordning omkring dette i lille afdeling. I
store afdeling foretages rengøringen forsat af lejere af fælleshuset og af de øvrige brugere.
Bioaffald
Til jer, som endnu ikke har fået udleveret grøn spand og poser: henvend jer til kontoret. Ligeledes, hvis I
mangler nye poser.

Vi ønsker alle en god sommer!
De bedste hilsner fra bestyrelsen 😊

