
Nyt fra områdeformanden 
 
Fælles arbejdsdagene 19 maj og 21 juni er aflyst 
 
Beklageligvis har vi set os nødsaget til også at aflyse de 
resterende 2 fælles arbejdsdage i foråret. 
 
Dette skyldes corona situationen. Uanset hvad 
regeringens forsamlings anbefaling er den 21 maj, så er 
ukrudt ikke risikoen værd. 
 
Når det er sagt, så er foråret kommet en måned tidligere 
i år, og ukrudtet har en fest. 
Vi har lagt en plan for hvordan vi kan holde vores 
fællesarealer uden at bryde forsamlingsforbud. 
 
På hver p-plads har plads formændene hængt 
arbejdsopgaver op i skabene som ønskes udført. 
Man kan vælge og se det som anbefalinger.  
Er der kæmpe “øjebæer” eller andre opgaver man er 
mere interesseret i at gå i gang med, så står det frit for. 
 
Der er ingen pladsformænd som registrerer hvem der 
udfører deres arbejdsdag, hvor eller hvor længe. 
Man bestemmer selv hvornår tiden, lysten og vejret er til 
at afvikle 2-3 timers arbejde. 



Det forventes at alle haver tager deres del af ansvaret 
for at holde vores haveforening i fin stand.  
 
Man må selv medbringe forfriskninger om nødvendigt. 
 
Grønt affaldscontaineren er åben om onsdagen og 
søndagen. Har man ryddet mere ukrudt end man selv 
kan fragte til containeren, så stil venligst affaldet ud til 
opslagstavlen på nærmeste p-plads, så vil traktoren 
komme rundt og samle sammen omkring container 
åbningstiden. 
 
INGEN vil modtage bøder for udeblivelse af arbejdsdage 
for de 3 arbejdsdage i foråret, da vi ikke kan føre kontrol 
med hvem der har bidraget! 
Bestyrelsen håber ikke den tillid bliver misbrugt. 
 
Opgaver ud over det sædvanlige man kan vælge hvis 
man ønsker: 
 
Den nye “Hestholm broen” skal have træbeskyttelse. 
Tidsforbruget svarer til 2 arbejdsdage for en person, 
eller man kan vælge at gå 2 sammen. (kontakt 
områdeformand) 
 
Huller i asfalten skal lappes med asfalt rep. hvor 
vejbumpene var. Det tager ca 20 min pr bump, og der er 



restere 10 bump. Det svarer ligeledes til 2 arbejdsdage 
for 1 person.(kontakt områdeformand) 
 
Områderne omkring lillelund, kontoret, legepladsen og 
petanque banen trænger også til en kærlig hånd. 
 
Der er kommet tilbagemeldinger på at der mangler 
perlesten på: 
Rådyrstien 
morgenfruestien 
kaprifoliestien 
 
Slotsgrus leveres til: 
Ægirstien 
 
Det må stien selv fordele efter hvor behovet er. 
Der bliver sat skilte op dagen før leveringen, venligst 
respekter P-forbudet således at bunkerne kan losses så 
tæt på stierne som muligt. 
 
 
Trailer parkering: 
 
Jeg har fået sølle 13 tilbagemeldelser fra haver 
angående deres trailer p-pladser.  
Det er til trods for at der står mindst 30 trailer. 
Nye ansøgninger om trailer p-pladser hober sig op, og 
de bliver tildelt inden fredag. 



Har du trailerplads, men stadig ikke meldt det til område 
formanden, så bliver trailerpladsen snart tildelt en anden 
have, og så skal du ansøge samt betale gebyr på 200 kr 
igen.  
 
Trailer pladser skal holdes af trailer ejerne. Den længere 
tids forsømmelse betyder, at det er en af de ting der vil 
være særligt fokus på ved sti kontrol. 
 
Igen - igen har nogen testet skraldemændenes 
tålmodighed, og smidt ikke blot køkkenaffald som 
flyverotterne kan sprede ud over et stort område, men 
også 3 paller. Vi har ikke container til den type affald. 
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