
             

 

 

Gl. Klausdalsbrovej 523    Dato 16. marts 2020 
2730 Herlev 
 
 

Velkommen til vandåbningen den 28. marts 2020 
kl.10.00 

 
Retningslinjer i forbindelse med udbruddet af COVID19 

 
Bestyrelsen har åbnet hovedporten ved Gl. Klausdalsbrovej, således, at der kan køres ned 
til P-pladsen ved Oasen. Beslutningen er taget for at give medlemmer muligheden for at 
komme lidt væk fra København og ud i det fri. Vejene er desværre for våde til, at vi kan 
åbne alle bomme, men der arbejdes på at få materiale hjem til, at vejene kan udbedres 
hurtigst muligt. 
 
Fællesmødet ved Oasen, flaghejsning og fællessangen er aflyst på grund af COVID19. 
Bestyrelsen vil være til stede i Oasen, hvor I skal afhente mærkater og blive krydset af på 
listen over fremmødte, så bestyrelsen kan se, hvem der er mødt frem til vandåbningen. 
Mærkater kan hentes fra kl. 9.30 og kom gerne lidt forskudt tidsmæssigt således, at der 
ikke opstår kø ved bordet.  
Mærkaten sættes på jeres postkasse, når I har konstateret, at alt fungerer fint efter 
vandåbningen.  
 
Hvis der opstår vandskade, kan I kontakte bestyrelsen på mobil 20 71 98 09 eller lægge 
en besked på bordet i terrassen ved Oasen. Vi har på åbningsdagen VVS Per parat til at 
hjælpe med evt. vandskader mod betaling. Der vil blive prioriteret på reparationer alt efter 
vandskadens omfang.  
 
Der kan opstå perioder, hvor der må lukkes for alt vandet ved udbedring af 
vandskader. Bestyrelsen har et truthorn, hvor et trut betyder, at der åbnes for 
vandet og tre trut betyder der lukkes for vandet. Vi vil også forsøge at melde ud på 
Facebook omkring dette. 
 
Alle skal møde frem til vandåbningen. I tilfælde af udstrømmende brugsvand koster det 
500 kr. i bøde plus det skønsmæssige forbrug, hvis man ikke er til stede i haven. Såfremt 
der konstateres udstrømmende vand dagene efter vandlukningen og dette ikke er ordnet 
koster det 500 kr. i bøde plus det skønsmæssige forbrug. Så I bedes tage ud i haven 
dagene efter vandåbningen og se til jeres installationer, da skade kan ske efter man ellers 



tror alt er vel. Husk evt. allerede nu at få lukket for jeres haner overalt, hvis de har stået 
åbne hele vinteren.  
 
Prøv så vidt muligt også at se, om jeres vandinstallationer er i orden inden vandåbningen, 
ved vandåbningen og dagene efter vandåbningen. 
 
Check alle vandinstallationer inde, under og udenfor i huset. Check haveslanger der er 
tilkoblet vandhaner. Ofte kan spændbånd/vandspredere gå løs efter der er kommet tryk på 
vandet. Luk for haveslangehanen inden I forlader jeres hus/have. Hvis I tager hjem efter 
åbningen, så venligst også luk for hovedhanen. Skader kan ske, efter I er taget hjem. 
 
I bedes læse ”Vejledning til åbning og lukning af vandet” som I finder på hjemmesiden 
www.hf-hjortespring.dk under fanen ”Husk”. 
 
 

Med venlig hilsen 
 Bestyrelsen  

  
 
 
 
  

 

http://www.hf-hjortespring.dk/

