KONTAKT
ADRESSE

maj 2022
ÅRETS TREDIJE NYHEDSBREV
Vi har været rundt på havevandrig, og vil i den forbindelse huske jer på at græsset
skal slås, rabatten holdes og der skal være et synligt husnummer på matriklen.

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

Hvis du ikke har hørt fra bestyrelsen, er det ikke ensbetydende med at din have ikke
har mangler. Vi er blot fra bestyrelsens side ved at udforme enslydende
retningslinjer.

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 bestyrelse@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.

Vi tager gerne imod ris og ros, skriv til os på bestyrelse@fritidshaver.dk
eller læg en seddel i postkassen på den lille røde hytte ved affaldspladsen
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: bestyrelse@fritidshaver.dk

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.
Der må parkeres i egen have eller på de dertil indrettede gæsteparkeringspladser.
Vores haveaffald bliver bl.a. ikke hentet hvis havemanden ikke kan komme forbi.
Det er desuden ikke tiladt at parkerer eller vende bilen i andres haver/indkørsler.
Uanset om der er tydeligt hegn eller ej.

EL-OG VANDSTANDERENE
Det er ikke tilladt at åbne standerne uden bestyrelsen, uanset om man ”bare lige”. Nej, nej, nej, du må IKKE åbne selv

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.

ARBEJDSDAGE 2022
•

16. juli

•

10. september

•

13. august

•

15. oktober

AFFALDSPLADSEN
Vi har i foreningen affaldssortering, dette ønsker vi at vi alle benytter korrekt. Hvis beholderen til f.eks. plast er fyldt og
låget ikke kan lukkes, så er der ikke plads til det du kommer med lige nu. De kan fra fors’ side nægte at tømme en beholder
hvis låget ikke kan lukkes helt. Der er nu også kommet en beholder til pap. Pappet skal være rent og må ikke være vådt
eller fedtet ind i madrester. (Pizzabakker skal i restaffald)

ELPRISER
Vi vil lige huske på at prisen på el stiger. I vil som medlemmer mærke det ved at der vil være
færre kWh pr. 100 kr. Med nye elpris får I 21 kW pr. 100 kr.

GENERALFORSAMLING 2022
Dagsordenen er sendt ud på mail og ligger også på hjemmesiden.
Generalforsamlingen bliver afholdt søndag d. 19/6-22 i
Vommevad forsamlingshus
Søstrupvej 82,
4420 Regstrup
Indkomne foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest d 14/6-22 dog gerne før.
Det var hvad vi havde for denne gang, hør gerne din naboer om de har fået nyhedsbrevet.
Vi ses i haverne, hilsen Bestyrelsen

