
    

  

  

Gl.   Klausdalsbrovej   523    Dato   17.   februar   2021   
2730   Herlev   

  
Velkommen   �l   åbning   den   27.   marts   2021    kl.10.00   

  
Fællesmødet   ved   Oasen,   flaghejsning   og   fællessangen   er   aflyst   på   grund   af   COVID19   

  
Bestyrelsen   vil   være   �l   stede   ved   Oasen   hvor   der   vil   være   a�rydsning   for   fremmøde,   samt   
udlevering   af   mærkat,   som   skal   påsæ�es   jeres   postkasse   når   I   har   konstateret,   at   alt   fungerer   fint   
e�er   vandåbningen.   

  
Mærkater   kan   hentes   fra   kl.   9.30   men   kom   gerne   lidt   forskudt   �dsmæssigt,   så   der   ikke   opstår   kø   
ved   bordet.     

  
Opstår   der   vandskade,   kan   bestyrelsen   kontaktes   enten   på   mobil   20   71   98   09   eller   I   kan   lægge   en   
besked   på   bordet   i   terrassen   ved   Oasen.   På   åbningsdagen   vil   der   desværre   ikke   stå   en   VVS   mand   
klar   i   år,   �l   gengæld   har   vores   egne   Jan   &   Jens   mulighed   for   at   hjælpe   med   lidt   fedt,   twist   og   quick   
fixes.    Repara�oner   vil   blive   prioriteret   e�er   vandskadens   omfang.     

  
Ved   evt.   vandskade    kan    det   blive   nødvendigt   at   lukke   for   vandet   igen   for   at   få   udbedret   skaden.   
Bliver   det   nødvendigt   vil   bestyrelsen   tru�e   i   deres   truthorn.   
Et   trut    betyder,   at    der   åbnes    for   vandet.      Tre   trut    betyder,   at    der   lukkes    for   vandet.   

.     
Alle   skal   møde   op   �l   vandåbning!   
Er   I   ikke   �lstede   i   haven   på   vandåbningsdagen,   og   der   konstateres   udstrømmende   brugsvand   fra   
jeres   installa�on,   koster   det   en   bøde   på   500   kr.   plus   betaling   for   den   skønnede   mængde   vand.   

  
Kontroller   om   jeres   vandinstalla�oner   er   i   orden   inden   vandåbningen,   under   vandåbningen   og   
e�er   vandåbningen.   Skader   kan   ske   i   dagene   e�er   vandåbning,   så   hold   godt   øje   med   jeres   
installa�oner.   

  
Husk   evt.   allerede   nu   at   få   lukket   for   jeres   vandhaner   hvis   de   har   stået   åbne   hele   vinteren.     

  
I   bedes   læse   ”   Vejledning   �l   åbning   og   lukning   af   vandet”   som   I   finder   på   hjemmesiden   
www.hf-hjortespring.dk    under   fanen   ”Husk”.   

  
På   glædeligt   gensyn   
Bestyrelsen   

  
  
  
  
  

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


Containerpladsen:   

Containerne   �l   køkkenaffald   og   haveaffald   åbnes   onsdag   d.   7.   april.   

Åbnings�der:   

  Onsdage   fra   kl.   16.00   �l   18.00   

Søndage   fra   kl.   10.00   �l   12.30   

Aflevering   uden   for   disse   �der   er   ikke   �lladt!   

  

HUSK:      KUN   KLARE    affaldssække,   sorte   affaldssække   er    ikke    �lladt.   

Storskrald:   

Dato   udmeldes   senere   

Generalforsamling:   

Dato   for   ordinær   generalforsamling   udmeldes   senere.   

Pligtarbejdsdage:   

Er   i   år   24.   april,   12.   juni,   21.   august   og   25.   september   

(Se   jeres   dato   på   opslagstavlen   ved   Oasen   eller   på   hjemmesiden)  

Havevandringer:   

Datoer   for   sæsonens   to   havevandringer   udmeldes   senere.     

Skærver:   

Skærverne    som   ligger   på   pladsen   ved   Oasen   er    kun    �l   udbedring   af   huller   i   fællesvejene.     
  

  
På   glædeligt   gensyn   
Bestyrelsen     


