
             

 

 

Gl. Klausdalsbrovej 523    
2730 Herlev 
 
Kære medlemmer 

Sidste nyt inden vandåbningen, som vi fastholder, da det ser ud til at frosten aftager 

Vores VVS mand Per kan desværre ikke komme og hjælpe os til vandåbningen, da han har problemer med 

sin ryg. Bestyrelsen har til gengæld sammensat et ”VVS-hold” med noget viden på VVS området, der vil 

prøve at styre slagets gang. ”VVS holdet ” tager sig primært af Haveforeningens hovedvandforsyningsrør og 

kan være behjælpelig med, at stoppe skader på stophaner ved vejen ind til ens grund. Det vil være nød 

reparationer indtil uddannet VVS firma kan udfører reparationen på medlemmers egen regning.  Såfremt 

der opstår skader på ens vand installationer i huset, kan der ikke forventes hjælp fra” VVS- holdet” også set 

i lyset af COVID19. Her må stophane lukkes ved vejen igen indtil det er muligt at få fat i et VVS firma.  

Såfremt der skal lukkes for fra vores hovedforsyning vil det hurtigt blive meldt ud på Face Book og et trut 

fra vores truthorn, der forhåbentligt kan høres i hele Haveforeningen  

Der åbnes for bommene fredag eftermiddag, således at biler kan komme ind til haverne og ikke behøver at 

klumpe sig sammen på P-pladsen ved Oasen lørdag morgen. 

Lørdag kan der fra kl. 9.30 hentes et flag ved Oasen. Sært et kryds på listen ud fra vej og nummer. Flaget 

bruges til at sætte på postkassen, når det er konstateret at alt er vel med ens vandinstallationer.  

Det er lykkes bestyrelsen at fremrykke vores skraldeordninger med Herlev Kommune. Det betyder at det er 

muligt, at komme af med køkkenaffald og grønaffald fra søndag den 29. marts fra 10.00-12.30.  

Bestyrelsen må desværre beklage, at den ser sig nødsaget til at aflyse den planlagte Generalforsamling den 

25. april 2020. Bestyrelsen har aflyst deres bestyrelsesmøde den 31. marts, hvor planlægningen af 

Generalforsamlingen var dagsordenen og det er derfor ikke muligt, at overholde de tidsfrister der er for 

indkaldelsen. Der er pt. ikke fundet nogen ny dato for afholdelse af Generalforsamlingen 

Vi ses på lørdag den 28. marts 

Hilsen 

Bestyrelsen  

  
 


