
Da udmeldelsen omkring julehygge i morgen er kommet meget sent ud,
hvilket vi beklager meget, og da vi har fået indtryk af at der ikke er stor
tilslutning, vælger vi at aflyse julehygge i morgen.
Det beklager vi meget. 

 

Kære Havelejere

Vandlukning
Nu er hovedhanerne til vandet blevet lukket, efter en lang og varm sommer og
derefter en måneds udvidelse af, vandåbningssæsonen. Vandet blev lukket
lørdag d.24-11-2018 Kl. 10,00, derefter gik dem der deltog, en tur rundt og
lukkede alle foreningens vandhaner på toiletterne, i den gamle købmandsbutik,
kontoret og i foreningshuset, ja der er mange steder der skal huskes.
Tak til dem der hjalp med at lukke for vandet.
Alle skal huske at tømme vand af deres installation for at undgå
frostsprængninger, vandvarmere skal slukkes og tømmes, vandhaner skal
åbnes, hvis der er en aftapnings hane ved din hovedhane skal du huske at
åbne den, så vandet i dine rør kan løbe ud.

Nyhedsbreve
Vi er klar over at vi ikke har fået sendt nok nyhedsbreve ud til jer, men vi har
alle et privatliv som også skal passes, derfor har det være svært, at nå alt det
som vi gerne ville.
Vi vil i løbet af vinteren udsende et nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle om hvad vi
har lavet i løbet af sommeren. Der har både været sjove opgaver men også
opgaver der har taget tid og som vi har brugt utrolig mange timer på.
 

Video overvågning af affaldspladsen
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Videoovervågning af affaldspladsen er startet. Vi har i bestyrelsen fundet det
nødvendigt, da der gentagende gange er smidt noget i den store og i de små
container som skraldemændene ikke tager med. Det der sker er, at
skraldemændene tager et billede af det der ikke må være i containeren, og
sender billedet med en besked om, at de først vil tømme containeren, når det
der ikke må være der er fjernet.

Når vi modtager en sådan besked har vi flere muligheder:
1. Nogen fra bestyrelsen tager de ting op som ikke må være i containeren.
2. Vi ringer efter nogen, som tømmer det ud af containeren, som ikke må være
der, og får derefter en regning for det udførte arbejde.
3. Vi kan via videoovervågningen, finde den der(sikkert ved en fejltagelse) har
smidt noget forkert i containeren, og bede havelejeren om at fjerne det fra
containeren.Hvis det ikke efterkommes, hyrer vi et firma til at sorterer
containeren og sender regningen til vedkommende.
Det ville ikke være rigtigt, at alle lejere skal være med til at betale for nogle få
personer, der smider noget forkert i containerne.
 

Lys på Veststien
Vi arbejder fortsat på at få etableret lys i  masten på Veststien.
Vi har indhentet flere tilbud, og vil i vinterens løb kigge på de tilbud vi har
modtaget.

Låger mod Veststien og Ringvejen
Lågerne ind til haveforeningen er nu låst. Vi har sat en stor kæde på den store
metal låge ved veststien. Det store hul der var i hækken på Nordstien ud mod
ringvejen er lukket med masser af skruer, spændebånd, og pæle. Vi håber at
det kan medvirke til færre indbrud i vores huse.
Ønsker du at købe en nøgle til lågen ud til ringvejen, kan de købes ved vores
jule arrangement på søndag eller ved at kontakte bestyrelsen på mail til
bestyrelsen@afdelinga.dk.En nøgle koster 50 kr
 

Vi ønsker jer alle sammen en dejlig jul.

Bedste hilsner fra bestyrelsen

http://www.afdelinga.dk/

