
Nyhedsbrev maj 2020
Kære havelejere

Fællesarbejde 
Så er vi endelig klar med at starte op på fællesarbejde. 
Der vil i år være nogle ændringer grundet COVID-19. 

Max 10 Personer samlet i samme omåde eller vej
Hold min 2 meter afstand til hinanden 
Medbring selv haveredskaber, eller få udleveret fra foreningen. 
Afsprit lånte haveredskaber.
Brug handsker hvis muligt. 

Du finder det nye skema her, samt datoer. 
FÆLLESARBEJDES LISTE 2020 
 

Toiletterne 
Toliletterne får i år en ordenligt omgang på renoverngs fronten. det vil sige, nye gulve,
væg og lofter bliver malet. Håndvaske, armaturer og spejl bliver udskiftet. 
Alle døre får nyt låsesystem og alle rør bliver skiftet ud med rustfrie. 

Det betyder at vi en en periode må deles om toiletterne, og vi starter med Dame
afdelingen, så alle damer må benytte herre toiletterne i forbindelse med renovationen. 

Toilet projektet starter: Mere info bliver sendt ud omkring renovations plan og
hvornår hvilke toiletter er lukket m.m.
　

Booking af fælleshus
Leje af fælleshus, sker i fremtiden via vores hjemmeside, og man vil få en
reservationsmail via mail og senere en bekræftelse når foreningen har modtaget betaling
for leje samt samt depositum. 

Leje er 400 kr. pr. dag, hele weekenden 1200 kr. og depositum udgør 1500 kr. 

Huset kan lejes via FÆLLESHUS og læs gerne reglernen inden. vilkår og regler

Koden i år er: Fælleshus2020 og kan benyttes fra dag d. 18/5-2020
 

Hjemmesiden
Den er vi ved at være færdig med og mangler kun nogle enkelte ting 

Opdatering af venteliste for 2020
Kontakt info bestyrelsen
Opskrivning til venteliste
Salg af huse 
Skal du købe / skal du sælge under FIND SVAR

De sidste ting forventer vi at have på plads efter d. 12/5 hvor vi har møde med Forbundet
vedr. bl.a. nogle af disse punkter. 

AFFALD
Det går ikke skide godt med vores affaldssortering, der bliver staidg smidt en del ting
deroppe som ikke skal være der, f.eks. bilbatteri, sten, og havemøbler i plastik. 
Læs venligst denne guide igen og spørg inde du bare efterlader noget deroppe hvis du er i
tvivl. 

Der kommer skilte op i løbet af næste uge på vores nye sorteringsområde til storskrald. 
AFFALDS REGLER

Venlig hilsen
Bestyrelsen - Sommerhuskolonien Afdeling A
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