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Brøndbyernes Haveby afd. 4     

Nyheder og information   15. årgang nr. 1. februar 2021  
 

Kære Alle. 

 

Så gik endnu et år, et både underligt og noget anderledes år. Vi har måtte sige farvel til Hanne-Lise i 

bestyrelsen og Hanne har været ramt af corona, så en del af bestyrelsesarbejdet er vi lidt bagud 

med. Stor tak til Lena, som sammen med Helge har trukket et stort læs for foreningen i perioden 

hvor Hanne har væres syg….  

 

Nu skal vi snart ses og forhåbentlig bliver sæsonen 2021 noget hyggeligere end 2020, så vi kan mødes 

på tværs af haverne og med vores familie og venner.  

 

Bestyrelsen krydser fingre og satser på, at alle de berammede aktiviteter for 2021 kan gennemføres 

uden restriktioner.   

  

Vandaflæsning  

Det er umuligt at få alle haver til at respektere, at man selv skal aflæse sit vandur og melde 

aflæsningen retur på en given dato. De sidste aflæsninger kom i hus i starten af januar, en måned 

efter deadline og efter vi måtte sende sms’er ud til de haver der manglede af aflæse.  

 

”Medlemmerne kan forvente at modtage deres opgørelser over vandforbrug i slutningen af januar 

2021”, skrev vi i oktober – desværre gør de sene aflæsninger m.v., at I først  kan forvente at 

modtage opgørelserne medio februar.  

 

Merforbrug af vand, i forhold til aconto betalingen, skal være betalt medio marts 2021. Mindre 

forbrug af vand (tilgodehavender), vil blive udbetalt medio marts 2021, forudsat foreningen har 

modtaget et bankkontonummer hvor tilgodehavende kan indsættes. Kontonummer kan sendes via 

foreningens mail, senest 1. marts 2021  

 

Ved rykkere for manglende indbetaling af merforbruget, vil der blive pålagt 100 kr. i gebyr per 

rykker. Ved manglende oplysning af bankkontonummer tillægges også 100 kr. i rykkergebyr per rykker 

der skal sendes ud.  

 

Vandpriser i 2021 fra HOFOR 

Pr. 1. januar 2021 er prisen på vand 62,74 kr. pr. m3. 

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for 

at have en vandmåler. 

Vandprisens sammensætning 

Prisen på 1m³ (1.000 liter) koldt vand er sammensat således: 

Priselement Kr.pr. m3 

Vandtakst  16,12 
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Vandafgift 6,18 

Spildevandstakst 27,89 

Moms 12,55 

I alt 62,74 

 

Fra bestyrelsens hverdag  

Kan der berettes: 

• At stort set alt foreningsarbejde har ligget stille i vinter.  

• At vejnavnet Stjernestien er godkendt til begge stier og der afventes nyt fra Brøndby 

Kommune på hvornår vi kan udarbejde nye vejskilte samt tage vores nye vejnavn i brug.  

 

Fællesarbejde  

Der venter et par større arbejder i løbet af foråret, blandt andet nyt tagpap på fælleshuset (det 

regner ind gennem taget og pappet er mørt flere steder) samt (måske) lidt tømrerarbejde på 

undertag og stern.  

 

Vi skal også ha’ rettet og repareret ”svingene” fra grusvejen (ved affaldsøen/grøntgården), for 

skraldebilerne kører der hvor de får plads og det har vi tilsyneladende givet dem for meget af. Vi 

køber og placerer nogle langt større sten end dem vi har nu i ind-/udkørselsområdet, så der bliver 

også lidt malerarbejde på disse sten. 

 

Da der desværre stadig er en del klaphatte, der mener at det er smart at køre på vores grønne 

arealer i den frostfri efterårs- og vinterperiode, er der rigtigt mange og dybe hjulspor der skal 

nivelleres med jord, inden græsmanden for alvor skal til at holde arealerne. 

 

Området omkring flaskecontaineren og skraldegården er blevet til aflæsningsområde for 

skraldeposer med alt muligt affald – selv ind til den aflåste skraldegård er der smidt en sort 

skraldesæk op over indhegningen. 

 

Det kan selvfølgelig kun være udefrakommende, der smider affaldet – men faktum er, at når først 

fuglene har været i gang og fået hul på poserne, spredes affaldet over et stort areal. Fine 

fordringsforhold for blandt rotter og derfor skal der løbende ryddes op. Dette vil fremover blive en 

opgave for en ekstern leverandør, måske ISS eller Brøndby Kommune. Regningen hver måned for 

perioden fra november til udgangen af marts, bliver selvfølgelig afdelingens udgift. Ærgerligt, men 

nødvendigt, da hverken bestyrelse eller fællesudvalg kan eller skal fungere som ulønnede vinter-

viceværter. 

 

Vi vender tilbage med en oversigt over 2021-datoer for fællesarbejde og med beskrivelse af 

opgaverne på de første to eller tre fællesarbejder.  

 

Corona-restriktionerne for sidst i marts og april/maj måned kender vi ikke, men alt fællesarbejde 

foregår naturligvis i overensstemmelse med regler og anvisninger på området. 
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Vigtige datoer til kalenderen  

Vi sender den sædvanlige kalender ud med næste nyhedsbrev – på kalenderen kan i se alle vigtige 

datoer for fællesarbejde, tømning af skrald, sociale arrangementer, start- og slutdato på sæsonen og 

måske et par datoer mere. Gem kalenderen og kig på den, hvis I kommer i tvivl.  

 

      Vi ses derude.   

 
 

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

Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864 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 2016 3669                      Inge-Merete Pedersen               

 

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 

Michael Christiansen 5383 6864               Hans Erik Steengaard         Johnny Schmidt  

 

Mail til byggeudvalget:   byggeri@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med nogen, 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. 

 

Arrangementsudvalg 

Karin Winding 6169 7760                           Anne Fransiska Serup 2233 0109         Inge-Merete Pedersen  

 

Mail til arrangementsudvalget:   festudvalget@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med nogen, 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 

 

Leje af fælleshuset 

Pia og Asger Hansen / Nielsen 2233 4992  

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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