
 

 
NYHEDSBREV – FORÅR 2021 
 
KÆRE ALLE 
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, 
pligtarbejde, årets fester og meget mere. 

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 19. marts 2021.    

RENOVATION 

Dagrenovationen starter onsdag i uge 14 og slutter onsdag i uge 39. 

ÅBNING AF HOVEDLÅGE 

Bestyrelsen forventer at porten kan åbnes i løbet af uge 12. Dette afhænger dog også af vejret. 

CONTAINERE 

Lørdag den 24. april 2021 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. Såfremt datoen 
ændres melder bestyrelsen det ud på hjemmesiden. 

AFFALDSRUM 

Affaldsrummet må benyttes alle dage i sæsonen. Åbningstider for bortskaffelse af affald: 08.00-
21.00. 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. 
• Er en container er fyldt, skal ejeren tage affaldet med retur igen, og ikke blot hensætte det. 
• Affaldsrummet er ikke et opholdssted og rummet må ikke bruges til storskrald. 



 

PLIGTARBEJDE 

Listen for pligtarbejde for sæsonen 2021 medsendes dette nyhedsbrev. 
Første gang pligtarbejde denne sæson er lørdag d. 27. marts 2021. 

Der opfordres til at medlemmer bærer mundbind, når der mødes ind 
på festpladsen ved opstart/afslutning af pligtarbejde. Under 
pligtarbejdet er det ikke påkrævet, at der bæres mundbind. 

Der henstilles til at medlemmer altid holder god afstand i forbindelse 
med pligtarbejde og overholder gældende restriktioner fra 
myndighederne. 

KONTORTID  

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

Første kontortid er lørdag d. 27.3.3021 

Der udsendes Girokort med opkrævning af haveleje i marts 2021.  

HERRE/DAME KEGLEKLUBBEN SAMT BANKO 

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

PINSEMORGEN SØNDAG DEN 23. MAJ 2021 

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

Arrangementet afhænger af eventuelle Covid-19 restriktioner. 

SANKTHANSAFTEN DEN 23. JUNI 2021 

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

SOMMERFEST 

Sommerfesten bliver afholdt den 3. juli 2021, hvis Covid-19 restriktioner tillader det. Bestyrelsen 
håber på, at der er igen i år, er nogle frivillige, der kan få festen op at stå. 

HJEMMESIDE 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende og bestyrelsen forsøger altid at holde hjemmesiden 
ajour med nyheder, ændringer etc. Pligtarbejderlisten, Nyhedsbrevet, ventelister og meget mere 
kan også ses på vores hjemmeside www.sydgraensen.dk 

ELEKTRONISK POST 

Til medlemmernes orientering kan vi oplyse, at der er 137 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.   

PRISSTIGNING PÅ FÆLLESFORSIKRING 

Vores fælles forsikring via Kolonihaveforbundet, som en del af 
medlemmerne har tegnet, vil stige i præmie i 2021. Dette skyldes at der 
har været en del skader, så forsikringsselskabet ser sig nødsaget til at 
hæve prisen. Prisen stiger fra i dag kr. 1.145,- til 1.625,- pr. år. 

Såfremt du ønsker at udtræde af ordningen, er opsigelsesfristen d. 
31.3.2021. Det betyder at du senest d. 27.3.2021 skal give bestyrelsen 
skriftlig besked på, at du ønsker at udtræde af forsikringen igen, samt 
navn og have nr. Du kan enten maile til bestyrelsens 
mail: hf@sydgraensen.dk eller indlevere opsigelsen på kontoret d. 27.3.2021 mellem kl. 10 og 12 i 
kontortiden. 

BEMÆRK: hvis du udtræder af forsikringen, er det lovpligtigt at tegne minimum en brandforsikring 
på dit kolonihavehus. 

TOILETTER 

Foreningens toiletter på festpladsen åbnes i år fra sæsonstart. Bestyrelsen har 
lavet aftale om, at der igen i år foretages hyppig og grundig rengøring. Der 
opfordres i øvrigt til at alle der benytter toiletterne, sørger for at rengøre efter sig. 

 

Medlemmer der er tilmeldt mail listen, får kun tilsendt girokort med posten.  

  

På bestyrelsens vegne håber vi på en dejlig ny sæson i 2021 

mailto:hf@sydgraensen.dk

