KONTAKT
ADRESSE

marts 2022
ÅRETS FØRSTE NYHEDSBREV
Året siger 2022, sæsonen starter lige rundt om hjørnet og vi har fra bestyrelsen en
hel del nyt at melde ud. Der vil bl.a. være havevandring i uge 19. Og vi er i fuld gang
med at opdaterer vores nye hjemmeside. Der arbejdes hårdt på at gøre toilethuset
ved festpladsen klar. Der vil blive tændt for vandet, så snart det vurderes sikkert for
nattefrost

Fritidshaveforeningen
Sønder Jernløse vej 63
Sønder Jernløse
4420 Regstrup.
info@fritidshaver.dk
Vagt telefonen: 52816767

Vi glæder os til en ny sæson, hvor vi håber at se mange af jer i haverne og til fælles
aktiviteter.

Kontaktoplysninger
Mailadresse
Vi ønsker gerne at vores oplysninger er opdaterede, lander dette nyhedsbrev ikke i din mailboks så lad os høre fra dig.
Skriv til bestyrelsen@fritidshaver.dk og oplys: Navn, mail og have. Mærk “Nyhedsbrev”.
Telefonnummer
I nødstilfælde, hvis der er en vandledning der er gået eller der opstår brand, vil vi gerne kunne få fat I jer hurtigst muligt.
Vi anmoder derfor om et telefonnummer til en fra haveloddet.

Nederst i nyhedsbrevet finder du årets arbejdsdage og den årlige
generalforsamling er søndag d. 19. juni i Vommevad forsamlingshus
OPDATERING PÅ DRÆN
Der er kommet vand i februar, masser af vand og mere end jorden har kunne tage imod. Det er ikke kun i vores
haveforening der har været oversvømmet, det har mange dele af Danmark.
I februar fik vi pumpet en del vand væk, og måtte vente til niveauet sank, så vi kan få foretaget en tv-inspektion af de
eksisterende dræn. Forhåbentlig giver det os et billede af standen og om hvor vidt der er behov for en reparation, hvis
dette er muligt.
Vi er også ved at kigge på en løsning der kan holde fremadrettet, Der er kommet dobbelt så meget vand i starten af året
som normalt, dette er desværre nok snart det nye normalt, Vi har flere idéer på tegnebrættet.

ELPRISER
Priserne stiger, det er ikke nogen hemmelighed, derfor er vi nødt til at følge med. Prisen er
ikke fastlagt endnu, men vil blive det hurtigst mulig i næste måned. I vil som medlemmer
mærke det ved at der vil være færre kWh pr. 100 kr.

PARKERING PÅ VEJENE
Det er under ingen omstændigheder tilladt at parkere på vejene i foreningen, dette
hensyn skal taget da der skal kunne komme udrykningskøretøjer igennem.
Vores haveaffald bliver bl.a. ikke hentet hvis havemanden ikke kan komme forbi.
Hastighedsgrænsen er 10 km/t, husk det nu. Gruset på vejene bliver kørt af, det støver
mere end højst nødvendigt og foreningen er fyldt med børn og barnlige sjæle. Lad os
passe på hinanden.

HAVEAFFALD
Der hentes haveaffald hver onsdag i sæsonen, medmindre vejret ikke er med
os, da vil det blive hentet første mulige hverdag efter.
Hvis der holder biler i vejen, vil der tages fotodokumentation, og affaldet vil
ikke blive afhentet hvor der ikke kan kommes forbi.
•

Blade, græs og andet småt skal i klare sække, disse skal IKKE lukkes.

•

Små grene fra evt. hæk skal bundes i håndterbare bunder.

•

Jord, større grene og træstubbe skal afleveres på genbrugsstationen

Haveaffaldet placeres ude ved vejen i rabatten, så det er tilgængeligt, eller køres på genbrugsstationen.
Det skal IKKE smides i skoven eller andre steder i eller omkring foreningen.
Skulle der imod forventning være nogen som ikke får afhentet, giv os i bestyrelsen besked hurtigst muligt.

ADGANG TIL TOILET
Dette er en forespørgsel på adgangen til toiletterne. Her tænkes på om der er nogle gangbesværede i foreningen.
I må meget gerne rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er ønske om ændringer og i så fald hvilke.

FESTUDVALG
Vi søger nogle friske medlemmer som kunne tænke sig at være med i et festudvalg. Vi har
et ønske om at holde nogle fællesarrangementer i løbet af året (2 måske 3 arrangementer).
Hvis Du sidder med en god idé og vil være med til at følge den til dørs eller vil du bare
gerne hjælpe til?
Kontakt bestyrelsen på mail: bestyrelsen@fritidshaver.dk

ARBEJDSDAGE 2022
•

9. april

•

16. juli

•

14. maj

•

13. august

•

18. juni

•

10. september

•

15. oktober

GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2022
Det var hvad vi havde for denne gang, hør gerne din naboer om de har fået nyhedsbrevet.
Vi ses i haverne, hilsen Bestyrelsen

