Nyhedsbrev juni 2020

Bestyrelsen mødes igen til normale bestyrelsesmøder. Det betyder at vi holder ”åbent hus” i
forbindelse med bestyrelsesmøderne. Vi håber I vil komme forbi klubhuset når I har spørgsmål
eller kommentarer, eller bare har lyst til at sige hej til os. Datoer og tider står i
Strandbokalenderen som var med i nyhedsbrevet i juni. Kom forbi – vi glæder os til at se jer!

TDC og udbedring af vores stier
Siden sidst har Jesper N været i dialog med TDC om udbedring af vores stier, og TDC begynder
arbejdet i uge 26. Seneste opdatering er at de vil begynde fredag 26.6 ud for lågerne ved
Tovelillevej, fortsætter på Engvej, for så til sidst at tage stier og fællesplads i Strandvejsafdelingen.
Vi skal nok forvente at de er i foreningen i ca. 4 uger.
Vi glæder vi os over at vi nu får istandsat stier mv – en opgave som vi ellers selv stod for at skulle
udføre (og finansiere) indenfor få år.

Container til haveaffald og Havevandring
Sidste år havde vi en ekstra containerdag til haveaffald lige omkring Skt. Hans. Efter mange
opfordringer om at få container lidt senere så al haveaffald og hækafklip kan nå at komme med, er
container til haveaffald er bestilt til 12. juli (står også i Strandbokalenderen).
Den årlige havevandring vil finde sted i ugerne herefter. I år vil bestyrelsen have særligt fokus på
havegangens bredde (og derved hækkenes bredde) og hækkens højde og vækstbetingelser.
Bredden på vores stier skal som minimum være 3 m og helst 3,5 m. Kravet til bredden af vores
stier er fastsat af kommunen for at renovationsbilen og udrykningskøretøjer kan komme frem.
Maksimumshøjden på 1,6m er fastlagt i foreningens ordensreglement.
Mange har allerede beskåret hækkenes bredde efter anmodning fra vores skraldemænd.
Skraldemændene har kvitteret og sagt mange tak for at I var så hurtige til at få hækkene beskåret.
Herved undgik de at skulle involvere Københavns Kommune.
Lad os sammen holde havestierne brede resten af sæsonen!

Generalforsamling
Forsamlingsforbuddet er nu øget til 50 og ændres igen om en måneds tid. Derfor kan vi nu
indkalde til den resterende del af Generalforsamlingen (vi har valgt bestyrelse og godkendt
regnskab og budget i april via e‐mail).
Vi forventer at afholde Generalforsamlingen den 12. august på fællespladsen. Nærmere
information udsendes i juli måned.

Leje af klubhuset
Myndighedernes regler og vejledninger for private arrangementer gør det nu muligt for os igen at
udleje klubhuset.
Den årlige forårs‐/hovedrengøring af hus og fællestoiletter blev ikke udført ved vores
fællesarbejde i maj, men planlægges udført på fællesarbejdet 11. juni. Hvis du vil leje/bruge huset
inden da, skal du være opmærksom på at du muligvis er nødt til at gøre rent INDEN du kan bruge
huset og toiletterne.
Når du har brugt huset skal du huske at du udover den almindelige rengøring også skal spritte
vandrette overflader af. Husk selv at medbringe sprit.

Affaldspladser og brug af de fælles affaldscontainere
Bestyrelsen har fået nogle henvendelser om, hvorfor vi i bestyrelsen pålægger medlemmerne så
mange regler og restriktioner for brugen af affaldsbeholderne.
Det er vigtigt for os at slå fast, at reglerne for HVAD der kan kommes i containerne alene
fastlægges af Københavns Kommune. Det er dem – og deres renovationsselskab – der har bestemt
at der ikke må puttes eksempelvis mad‐forurenet pap som pizzabakker juice‐ og mælkekartoner i
pap‐containeren; eller plastspande fra maling i plast‐containeren.
Reglerne for, hvad der må kommes i de forskellige containere, er beskrevet på kommunens
hjemmeside, hvor der også er en ”Affalds ABC”, hvor man kan indtaste det man vil smide ud, og så
kan man få at vide. hvordan det skal sorteres.
Da Københavns kommune skulle finde ud af hvor mange containere af hver slags vores forening
skulle have (og bestyrelsen skulle finde ud af hvordan vi kunne få plads til dem) var
forudsætningen, at containerne skulle kunne dække behovet ved sortering af den
dagrenovationsmængde vi allerede producerede og afleverede i foreningen. Derfor er vores
containerkapacitet kun beregnet på, at vi som andelshavere kan aflevere almindeligt opsamlet pap
og plast fra den almindelige husholdning.
De fælles affaldspladser som kommunen pålægger foreninger, er ikke en erstatning for de store
genbrugspladser – hvis man har mere affald end man normalt kan komme af med i
dagrenovationen, skal man fortsat selv skaffe sig af med det enten ved at køre det på en af
kommunens genbrugsstationer eller ved at gemme det på eget lod, og smide det ud når
foreningen har storskraldscontainere.
Derfor, da containerne flød over fordi en enkelt eller to andelshaver(e) havde fyldt
papcontaineren op med papaffald fra noget der lignede et helt nyt køkken eller emballage fra
mange nye møbler og plastcontaineren var fyldt op med gamle havemøbler, tagplader og ikke
renvasket plast fra fødevarer, skrev bestyrelsen ud til alle omkring retningslinjer for brug af
containere.

Vi beklager at vi ikke inden sæsonstart havde informeret klart nok om containerkapaciteten og de
deraf følgende retningslinjer.

Parkering på Signelilvej
Bestyrelsen har også fået henvendelser om hvorfor bestyrelsen pludselig forbyder parkering på
Signelilvej.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Grundejerforeningen der står for Signelilvej og de
omkringliggende veje. Beboerne er generet af ulovligt parkerede biler og dårlig fremkommelighed
på særligt Signelilvej ned mod vores haveforening. Det er politivedtægten der foreskriver at man
ikke må parkere med hjul oppe på fortovet i Københavns kommune, og kommunale regler der
foreskriver at der kun må parkeres på den ene side af vejen (se nærmere på parkeringsinfo
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Signelilvej.)
Signelilvej er en privat fællesvej ejet af de grundejere der ligger ud til vejen. Vores haveforening er
ikke medejer af vejen, men den er adgangsvej og brandvej for vores haver, så det er i vores
interesse at der er fri adgang ned til os. Derfor har vi i årevis opfordret til ikke at parkere på
Signelilvej.
Bestyrelsen har naturligvis ikke lovhjemmel til at forbyde nogen at parkere på Signelilvej men vi
opfordrer på det kraftigste til at foreningens medlemmer og deres gæster ikke parkerer på
Signelilvej og i stedet bruger parkeringsmulighederne ud for foreningen på Strandvejen og
Tovelillevej, og at man, hvis man vælger at parkere på Signelilvej, sørger for at lægge et
telefonnummer i forruden, så beboerne på Signelilvej kan komme i kontakt med bilejeren hvis
bilen står i vejen.

Hjælp søges til græsslåning på toiletgrunden i Strandvejsafdelingen
En del af toiletgrunden i Strandvejsafdelingen var i flere år udlejet til den tidligere beboer i
Signelilvej 63. Da huset skiftede ejer sidste år fik foreningen jordstykket tilbage.
Græsset er lige blevet slået, og vi har brug for nogle frivillige til at slå græsset fremover.
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