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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 2. februar/marts 2020  
 

Kære Alle  

 

Foråret venter forhåbentlig rundt om hjørnet og så ses vi i kolonihaveforeningen.  

 

Vandbrønd – aflæsning af vand igennem sæsonen  

I takt med forårets komme vil der på havelodderne blive åbnet for vandet i vandbrøndene og bestyrelsen har et 

opråb til jer alle når I åbner for vandet:   

 

Bestyrelsen opfordrer /henstiller til at alle haver, at I laver en logbog, læser vand af f.eks. 1 x ugen eller hver 

14. dag) og skriver aflæsningen ind i logbogen.  

 

Det sker nemlig jævnligt, at der opstår en defekt på vandur, håndtag/haner eller til- og afgangsfittings. Hvis 

sådan en defekt resulterer i et større vandspild, på haveloddets side af vanduret, kan der søges om refusion 

hos HOFOR for spildevandstaksten pr. m3 der er løbet ud.  

 

Men denne refusion kan kun søges, hvis det kan dokumenteres i hvilket tidsrum udslippet og det dermed øgede 

forbrug af vand på jeres installation har været. Derfor kan en oversigt med ugeaflæsninger af vandmåleren 

være en stor hjælp og kan udgøre en del af dokumentationen til HOFOR.   

 

Derudover er det vigtigt, at man fotodokumenterer hvor ens defekt/lækage er, både hvis fx et håndtag er 

knækket eller hvis lækagen kommer fra en utæt ventil. Herudover skal I bruge et VVS-firma til at udbedre den 

defekt I konstaterer i jeres vandbrønd, så I kan få en faktura efterfølgende. Kopi af fakturaen skal sendes 

med til HOFOR, når refusionen søges. 

 

Bestyrelsen skal nok hjælpe med at søge refusionen når året er gået, men kun forudsat det ovenstående er 

overholdt. HOFOR har nemlig strammet gevaldigt op på procedurerne omkring refusion/udbetaling af udledt 

overfladevand efter en lækage. Og for overhovedet at søge refusion er det naturligvis vigtigt, at I orienterer 

bestyrelsen om et eventuelt udslip så snart I har konstateret problemet og lukket for vandtilførslen til jeres 

brønd.  

 

Vandregnskab og årsaflæsninger af vandmålere. 

Er vel overstået – dog er der fortsat medlemmer, der ikke har fulgt bestyrelsens anvisninger om at selvaflæse 

vanduret/vandmåleren. Disse medlemmer har fået lagt 10 % på deres 2018-vandforbrug. Forbruget vil ikke blive 

reguleret før ved aflæsningen ultimo 2020. Bestyrelsen fremlægger i øvrigt et forslag til et gebyr som vil blive 

opkrævet for manglende selvaflæsning/aflevering af aflæsningstallet til bestyrelsen. Gebyret opkræves på 

baggrund af de problemer og ekstra arbejde med vandregnskabet, som en manglende aflæsning giver.  

 

En henstilling. 

Når I bestiller byggemateriale og lignende bedes I alle være med til holde øje med og sikre, at de 

transporter/lastvogne der leverer varerne, ikke får lavet køreskader på vores græsarealer og på indkørslerne 

til rotunderne. Græsarealer er meget våde og kan der hurtigt laves skader, der kan være både udfordrende og 

bekostelige at udbedre. De er konstateret to betragtelige køreskader på græsset, påført i vintermånederne. 

Heldigvis har I medlemmer kunne fortælle hvilke firmaer bilerne, der var skadevoldere, kom fra og vi har fået 

firmaerne til at genoprette skaderne.  

 

Endnu en henstilling.  

Sorter nu for Guds, kommunens og foreningens skyld jeres hverdagsaffald grundigt. Sortering er kommet for 

at blive, lige som Internettet. 
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Brøndby Kommune foretager jævnligt stikprøver for at teste vores evne til at sortere korrekt – altså så pap, 

plastik (både blød og hård) og metal skal i containerne ved siden af grøntgården, hvor der også står kommunale 

beholdere til glas og papir. Organisk affald (køkkenaffald fra frugt, grøntsager, fugl, fisk og dyr) skal i de små 

grønne beholdere der står ved hver affaldscontainer på stierne – og disse store affaldscontainere må kun 

bruges til restaffald, der ikke kan sorteres som ovenfor skrevet.  

 

Det er specielt den sidste type affald, restaffaldet, som kommunen kigger på, for der kan ikke være meget 

tilbage, efter en korrekt sortering. Sorterer vi ikke efter de udmeldte krav, vil foreningen modtage 

opkrævninger på gebyr for manglende affaldssortering.   

 

Og så er det slut med henstillingerne.  

Der er forbudt – som i totalt forbudt, at smide æbler, pærer og anden frugt fra jeres frugttræer eller 

fejlindkøb i grøntgården – rotterne bliver i stor stil tiltrukket af frugten som fødekilde.  

 

Byggesagsbehandling   

Byggeudvalget har været flittige med pennen i vinter og udarbejdet en PIXI bog, hvor der er beskrevet de 

vigtigste ting der skal være i orden og overholdes, inden man bygger til, ud eller om. PIXI bogen fortæller også 

lidt om vurdering af kolonihaver samt lidt om ”ejerskifte” – læs selv. 

 

Pixibogen omdeles fysisk i starten af marts. PIXI bogen lægges selvfølgelig også på hjemmesiden og det er 

sket.  

 

Skulle der komme ændrede krav fra kommunen eller forbundet, der berører indholdet i PIXI bogen, så ændres 

versionen af bogen på hjemmesiden. Ny optryk og fysisk omdeling af bogen sker én gang om året, hvis det 

skønnes nødvendigt. Der ligger nu også en formular der hedder ”Ansøgning om byggetilladelse” på hjemmesiden – 

en ansøgning der skal udfyldes og sendes til byggeudvalget, før man modtager en egentlig tilladelse til at bygge. 

 

Dokumenterne ligger under punktet ” Byggeri i kolonihaver ”. 

 

Standerrejsning  

Traditionen tro sætter vi Dannebrog som markering af at sæsonen officielt går i gang – Dannebrog sættes den 

29. marts kl. 10.00 og bestyrelsen er vært med en let morgenbuffet med brød, pålæg, frugt, kaffe og the.  

 

Ekstraordinær generalforsamling  

I forlængelsen af standerhejsningen kl. 10.30 afholdes der en X-GF med ét eneste punkt på dagsordenen – 

nemlig valg af en kasserer.  

 

Fælleshuset  

Pia og Asger fra have 84 er allerede i fuld gang med at opgradere service, potter og pander – der opgraderes til 

60 personer. Der er bestilt nye køleskabe til vand/øl og foreningen har fået 30%-rabat i forhold til ordinær 

pris. Rabatten er opnået og forhandlet af Asger, gennem hans netværk. 

 

Der arbejdes med muligheder for noget mere tidssvarende belysning (læs hyggebelysning) samt udsmykningen 

af huset i almindelighed.  

 

I og med at der er blevet installeret en rulleport, er det nu muligt at sætte fx blomsterkummer eller finurlige 

dekorationer op på arealet under halvtaget. Så er der medlemmer der vil sponsere blomsterkummer, 

sommerblomster, nye affaldsbeholdere eller har andre gode ideer eller intentioner, så tøv endelig ikke med at 

kontakte Pia og Asger. 

 

Der er allerede nu en del reservationer for udlejning af huset, så skal der fejres en rund fødselsdag, en 

konfirmation eller lign, så er det en god ide at få booket huset allerede nu.   
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Det er i øvrigt vigtigt at huske, når huset bookes i kalenderen på hjemmesiden, skal der bookes på enkelte dage 

– dvs. hvis man ønsker at benytte huset en weekend, så skal både fredag, lørdag og søndag bookes som 

enkeltdage.  

 

Skulle der være medlemmer der har en god ide til et fælles arrangement for alle foreningens medlemmer, vil 

det som et forsøg være muligt at booke fælleshuset gratis, dog skal man selv være tovholder på arrangementet 

og som arrangør stå for slutrengøring.  Samme regler gælder, hvis nogen vil tage initiativ til en kortklub, 

læseklub eller strikkeaftener. Tøv ikke med at byde ind med gode idéer, bestyrelsen vil gerne være behjælpelig 

med at reklamere for nye tiltag.  

 

Postkasser igen-igen.  

Alle bedes sørge for, at der er opsat en postkasse ved indgangen til jeres havelod – ikke inde på haveloddet. 

Der er flere haver lige nu, hvor postkasserne helt mangler. Postkasserne skal være tilgængelige i starten af 

marts, så der udover omdeling af PIXI bogen også kan indkaldes til X-GF jf. foreningen vedtægter.  

 

      Vi ses derude. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT-INFORMATIONER 

 

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 Lise Berg Hansen         Hanne-Lise Schmidt    

Lena Andersen  Ken Hansen  

 

Mail til bestyrelsen:  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Hanne, som er formand, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe os på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonerne bliver besvaret. 

 

Vurderingsudvalget 

Jan Ludvigsen 20 16 36 69                      Inge-Merete Pedersen           Lise Berg Hansen     

 

Mail til vurderingsudvalget:   vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Jan, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe ham på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Fællesudvalget 

Michael Christiansen 5383 6864              Jørgen Lytken                      John Kejser 

 

Mail til fællesudvalget                              faelles@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med en fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at 

træffe dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Byggeudvalg 

Lise Berg Hansen 31 14 44 56                    Hans Erik Steengaard         Michael Christiansen  

 

Mail til byggeudvalget:   bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med Lise, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt 

tidspunkt at træffe hende på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Leje af fælleshuset 

Pia og Asger Hansen / Nielsen 22 33 49 92  

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside: https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/ 

Alternativt kan der mailes til følgende mail: udlejning@broendbyhavebyafd4.dk     
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