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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   14. årgang nr. 4. marts 2020  

 

Breaking News II 
 

Kære Medlemmer. 
 

Snart vil der være et leben i haverne, alt det grønne vil pible op af jorden og vi skal til at 

hygge os med familie og naboer. Vel at mærke, under hensyn til regler og almindelig sund 

fornuft, Covid19-smitten taget i betragtning. 
 

Her følger lidt opdatering på foreningens hverdag de kommende uger og vi indleder med en 

god nyhed i disse corona tider.   
 

1. Åbning af haveforeningen og affaldshåndtering  

Brøndby Kommune har sagt god for, at vi kan flytte i haverne allerede nu. Derfor 

køres alle affaldsbeholdere ud lørdag den 21. marts kl. 09.00. De tømmes første gang, 

torsdag den 26. marts og derefter som tidligere udmeldt.  
 

2. Affaldshåndtering iøvrigt 

Grøntgården er næsten fyldt og tømmes ikke før i april. Undlad derfor at læsse store 

mængder af grøntaffald af og undlad at læsse grøntaffaldet af så det vælter ud uden 

for grøntgården.  
 

Pap, metal og plasticbeholdere køres også ud den 21. marts, men der er ikke ekstra 

tømning på disse beholdere. Se på den tidligere fremsendte kalender, hvornår de 

ordinære tømninger starter. 
 

3. Byggesags behandling  

Der byggesags behandles ikke ved personligt fremmøde af byggeudvalget, før tidligst 

efter den ordinære generalforsamling. Men I kan naturligvis stadig sende en 

”ansøgning om byggetilladelse” og så må vi prøve at klare eventuelle spørgsmål via mail, 

inden vi evt. kan give byggetilladelsen.  
 

Byggeudvalget kan træffes på mail:  byggeri@broendbyhavebyafd4.dk. Udvalget  

          er altid frisk på et hurtigt svar og skriftlig retningsanvisning og hjælp i øvrigt.  
             

4. Vurdering  

Der kan ikke bestilles vurdering – da der ikke vurderes før tidligst efter den ordinære 

generalforsamling. I ventetiden frem til der atter kan vurderes, kan der fint 

indhentes el attest – tjekkes ud vedr. tingbøger samt lave oversigt over de løsøre, man 

ønsker der sælges med huset. Alle vejledninger findes på www.broendbyhavebyafd4.dk 
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5. Generalforsamling  

Bestyrelsen arbejder netop i disse dage på at få en dagsorden ud til den ordinære    

generalforsamling den 26. april 2020 kl. 10.00 med håbet om regeringen ikke fortsat 

fraråder at man kan samles i større forsamlinger der. Dagsordenen vil ekstraordinært 

blive udsendt på mail og lagt i havepostkassen hos de få der ikke er på mail.  
 

6. Post til få haver  

Dette vil være det sidste nyhedsbrev der fremsendes med post til de medlemmer der 

ikke er på mail – resten af sæsonen vil beskeder m.v. fra foreningen blive omdelt i de 

få postkasser det drejer sig om.  
 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen       Vi ses derude, hold afstand og pas på hinanden.  
 

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

KONTAKT-INFORMATIONER 

 
Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 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 telefonen 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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