
NYHEDSBREV FRA SYDGRÆNSEN 

FORÅRET 2019. 

Åbning af vand. 

Bestyrelsen forventer, at der åbnes for vandet i løbet af uge 12. Dette afhænger dog af vejret. Det 
betyder, at åbne haner skal været lukket senest fredag den 16. marts 2019.    

Renovation. 

Dagrenovationen starter i uge 14 og slutter i uge 39. 

Åbning af hovedlåge. 

Bestyrelsen forventer at porten kan åbnes i uge 13. 

Containere. 

Lørdag den 13. april 2019 vil der blive opstillet containere på festpladsen. Containerne vil være 
åbne mellem kl. 9.00 og kl. 12.00. Der vil være 2 containere, én til haveaffald, og én til storskrald. 
Det er kun en foreløbig dato, hvis vi kan få leveret containerne.  

Affaldsrum. 

I forbindelse med oprettelse af nyt affaldsrum mellem have 76 og Tut-haven, henstiller vi til at 
følgende overholdes: 

Bio-affald,  metal, pap, småt elektronisk og flasker/glas bedes afleveret i de dertil indrettede 
containere 

Bio-affald bedes afleveret i lukkede poser på grund af lugtgener. Efter brug af affalds-containerne, 
bedes du sikre dig, at låget er korrekt lukket af hensyn til rotter. 

Af hensyn til naboerne bedes dette kun foregå i dagtimerne mellem kl. 8.00 og kl. 20.00. 

Affaldsrummet er ikke et opholdssted. 

Pligtarbejde. 

Listen for pligtarbejde for sæsonen 2019 er vedlagt. 

Herre/Dame kegleklubben samt banko. 

Der bliver sat en seddel op i opslagstavlerne om, hvornår aktiviteterne starter. 

 



Pinsemorgen søndag den 9. juni 2019. 

Foreningen holder åbent hus med kaffe, morgenbrød og en lille skarp til halsen. Der vil selvfølgelig 
også blive sørget godt for vores børn. 

Sankthansaften den 23. juni 2019. 

Når dagen nærmer sig, vil der komme opslag op i foreningen. 

Sommerfest. 

Sommerfesten bliver afholdt den 6. juli 2019. Bestyrelsen håber på, at der er igen i år, er nogle 
frivillige, der kan få festen op at stå. 

Hjemmeside. 

Pligtarbejderlisten og Nyhedsbrevet kan også ses på vores hjemmeside, samt en opdateret 
venteliste under www.sydgraensen.dk 

Elektronisk post. 

Til medlemmernes orientering kan vi oplyse, at der er 124 haver der modtager elektronisk post fra 
Sydgrænsens bestyrelse. 

Ny telefonnummer/mailadresse. 

Hvis et medlem har fået nyt telefonnummer/mailadresse bedes det venligst oplyses til 
bestyrelsen på lige fod med adresseændring.   

Kontortid. 

Der vil være kontortid alle lørdage, hvor der er pligtarbejde, mellem kl. 10.00-12.00 på kontoret. 

Girokort vedlagt med betalingsfrist 8. april 2019.  

TIL ORIENTERING: de medlemmer der er tilmeldt mail listen, får kun tilsendt girokort med 
posten 

  

På bestyrelsens vegne håber vi på en dejlig ny sæson i 2019.  

Med venlig hilsen 

 

 


