Gl. Klausdalsbrovej 523
2730 Herlev

Dato: 03. februar 2018

Velkommen til sæsonen 2018
Praktiske oplysninger:
Flaghejsning og vandåbning sker lørdag den 24. marts kl. 10.00, såfremt vejret
tillader det. Alle skal møde op til vandåbning. I tilfælde af ud strømmende
brugsvand koster det 500,- kr. i bøde hvis man ikke er til stede i haven + det
skønsmæssige forbrug.
NB! Prøv så vidt muligt at checke om jeres vandinstallationer er i orden inden
vandåbningen, og også i dagene efter vandåbningen. Såfremt der er ud strømmende
brugsvand dagene efter vandåbningen og dette ikke er ordnet koster dette ligeledes
500 kr.+ det skønsmæssige forbrug.
Husk at gennemgå alle vandinstallationer inde, under og ude samt haveslanger der er
tilkoblet vandhaner. Ofte kan spændbånd/vandspredere være løse og gå løs efter der
er kommet tryk på, også når I er taget hjem.
Det lille dannebrogs flag udleveres i Oasen, hvor det samtidigt bliver noteret at
man er fremmødt ved vandåbningen. I bedes sætte det udvendigt på jeres postkasse,
når I har konstateret, at alt fungerer fint efter vandåbningen.

NB. Check opslagstavlen ved Oasen evt. ved ny åbningsdag, eller se
information på hjemmesiden
https://hjortespring.wordpress.com

Skærver på pladsen er Kun til udbedring af huller i vejene efter vinterens sne og slud
mm. Hvis det er muligt for jer at gøre noget ved det allerede i løbet af april måned,
kan vi være på forkant med henblik på huller i vejene.

AFFALD.
Container til haveaffald sættes op

onsdag d. 11. april 2018

Container til køkkenaffald sættes op onsdag d. 11. april 2018

Åbningstider.
for aflevering af have og køkkenaffald:
Onsdage fra kl. 16.00 til 18.00
Søndage fra kl. 10.00 til 12.30
Aflevering uden for disse tider er ikke tilladt!

HUSK:
KLARE affaldssække:
INGEN sorte affaldssække er tilladt.

Storskrald:
Bestyrelsen vil komme med dato for dette senere.

GENERALFORSAMLING:
Den ordinære generalforsamling afholdes

lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 i Oasen.
Indkaldelse sendes ud senere.

PLIGTARBEJDE:
Vedrørende sæsonens pligtarbejde er der valgt følgende 4 dato`er:

Forår: 21. april & 9. juni
Efterår: 18. august & 22. september
(Se jeres dato i opslagstavlen ved Oasen eller på hjemmesiden)

HAVEVANDRINGER:
3. juli og 21. august
Af hensyn til fremsendelse af girokort og evt. brev bedes i venligst ved flytning
meddele ny adresse til kasserer: Pernille Winther, Lenesvej 87, eller via webmail
hf.hjortespring@gmail.com
Med ønske til jer alle om en god og tør sæson 2018.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

