
 

Så er det snart atter tid til en ny havesæson. I årets første version af 

nyhedsbrevet finder i informationer om åbning af vand og låger, årets 

fester og meget mere. 

Bestyrelsen forventer, at der åbnes for vandet i løbet af ugerne 13-14. Dette afhænger dog af 

vejret. Det betyder, at åbne haner skal været lukket senest fredag den 22. marts 2020.    

Dagrenovationen starter i uge 14 og slutter i uge 40. 

 

Bestyrelsen forventer at porten kan åbnes i løbet af uge 13. Dette afhænger dog også af vejret. 

Lørdag den 25. april 2020 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, som afhænger af, at vi kan få leveret containerne.  

Det nye affaldsrum er klar til brug. Husk at tage hensyn til naboer, samt: 

• Metal, småt elektronisk og flasker/glas bedes afleveret i de dertil indrettede containere. 

• Bio-affald bedes afleveret i lukkede poser på grund af lugtgener og afleveret i de dertil 

indrettede containere.  

• Efter brug af affalds-containerne, bedes du sikre dig, at låget er korrekt lukket af hensyn til 

rotter. 

• Af hensyn til naboerne bedes affaldsrummet kun benyttes i dagtimerne mellem kl. 8.00 og 

kl. 20.00. 

• Affaldsrummet er ikke et opholdssted. 



 

Listen for pligtarbejde for sæsonen 2020 er medsendt indkaldelse til 

GF. 

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

starter. 

Foreningen holder åbent hus med kaffe, morgenbrød og en lille skarp 

til halsen. Der vil selvfølgelig også blive sørget godt for vores børn. 

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

Sommerfesten bliver afholdt den 4. juli 2020. Bestyrelsen håber på, at der er igen i år, er nogle 

frivillige, der kan få festen op at stå. 

Pligtarbejderlisten og Nyhedsbrevet kan også ses på vores hjemmeside, samt en opdateret 

venteliste under www.sydgraensen.dk 

Til medlemmernes orientering kan vi oplyse, at der er 125 haver der modtager elektronisk post fra 

Sydgrænsens bestyrelse. 

Hvis et medlem har fået nyt telefonnummer/mailadresse bedes det venligst oplyses til bestyrelsen 

på lige fod med adresseændring.   

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

Der er udsendt Girokort i marts 2020.  

  


