
 

 
NYT FRA BESTYRELSEN 
KÆRE MEDLEMMER  

Hermed som lovet en opdatering fra Bestyrelsen. 

Vand og den store låge 

Vi har i Bestyrelsen besluttet at fremrykke vores ellers tiltænkte tidspunkt for åbning af låge og vand. Dette 
betyder at vi mandag d. 23. marts åbner den store låge. Det er dog stadig med de samme forbehold som vi 
plejer ved opstarten, nemlig at vi husker at lukke og låse lågen efter os når vi kører ind og ud. Vandet 
påbegynder vi også åbning af på mandag. Hvis ikke der opstår noget uforudset, vil der være vand på 
hovedstrengene i løbet af mandag/tirsdag. 

Foreningens fælles toiletter 

Vi har efter anbefalinger fra Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune, valgt ikke at åbne vores fælles 
toiletter. Dette skyldes de generelle anbefalinger fra myndighederne, der på det kraftigste fraråder at 
offentlige toiletter er åbne. Argumentet er at offentlige toiletter kan være stor kilde til smittefare. Der vil i 
øvrigt være aflåst på foreningens toiletter og sættes seddel op på døren. 

Tutten 

Tutten holder åbent i begrænset omfang. Alle retningslinjer fra myndighederne overholdes, hvilket betyder 
at der aldrig vil opholde sig mere end 10 personer samtidig, og at der er håndsprit tilgængeligt og der 
holdes behørig afstand. Johnny vil altid anbefale kunder at deres indkøb indtages udendørs. Tutten vil i 
øvrigt følge alle fremtidige retningslinjer, også hvis det fremadrettet betyder lukning. 

Anbefalinger fra Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune 

Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune har været i tæt dialog de seneste dage. Dette har 
udmøntet sig i at Kommunen nu ekstraordinært har tilladt at kolonihaverne har fået tilladelse til at åbne for 
overnatning før tid, og allerede fra dags dato. Det er dog op til den enkelte haveforenings bestyrelse 
hvorledes det logistisk kan lade sig gøre. I HF Sydgrænsen bliver det som bekendt fra d. 23. marts. 

Se i øvrigt følgende anbefalinger fra Kolonihaveforbundet: 
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-
og-kolonihaver/ 

Næste kontortid og generalforsamling 

Der er ikke nyt vedrørende kontortid og generalforsamlingen. Vi afventer nye udmeldinger fra 
myndighederne. Så skal vi nok vende retur herefter. Men det er sandsynligt at vi må aflyse som udviklingen 
viser sig i øjeblikket. 

 

Mvh. Bestyrelsen i HF Sydgrænsen 


