Haveuger forår 2021

23. april 2021

Kære alle grundejere!
Covid-19 fylder desværre stadig for meget i samfundet til, at vi kan gennemføre vores
traditionelle havedag som vi kender den. Selvom flere og flere bliver vaccineret, vil vi ikke
risikere et smittespredende arrangement, når vi nu er så tæt på at kunne genåbne på
forsvarlig vis. Alligevel vil vi prøve at få løst nogle af de haveopgaver, som stadig trænger
sig på. Det betyder, at man i de kommende 2 uger kan få lavet egne justeringer på sin
have, samt hvis overskuddet er til det, måske kan give egen/naboens fortovskant en tur
også, eller bidrage på fællesarealerne.
Listen nedenfor er vejledende, og er der brug for redskaber til nogle af opgaverne, så
kontakt venligst Morten i nr. 132, så kan vi supplere med lidt til en ekstra tyk gren eller
lignende.
Opsamlingspladserne vil være åbne fra 24. april til 9. maj, hvorefter det vil blive
afhentet. Opsamlingsstederne vil være foran nr. 17, 21, 28, 88, 133 og 148.
Nogle af opgaverne kan udføres omkring egne områder i perioden, og mht. den store
legeplads, så er der lidt flere hængepartier.
Opgaver generelt:
Bedet ved Kokkedalsvej – lugning i buske/hæk.
Kantklipning på vendepladser, langs fortov og forbindelsesstier.
Kantklipning rundt om riste til vandafløb på fællesarealer med græs.
Ved 158 mod Hjortevænget bortskæres 2 grene på nåletræ.
Store legeplads: Gennemføres henover de næste 2 week-end’er (lørdag/søndag d.
24+25/4 og lørdag/søndag d. 1+2/5):
Beskæring af pil m.m.
Fældning af træ over den store rutsjebane
Slibning af legehusdørens bund/husets bund.
Maling af legehus
Træolie på legeredskaber (gælder alle legepladser).
Opsætning af fast bænk ved sandkassen.
Der vil fra gartnerens side blive rodfræset de stubbe der er på den lille legeplads bag nr.
153. Der vil blive genplantet 2 træer.
Ligeledes vil de 2 stubbe ved fællesparkeringen ved nedre stamvej blive rodfræset, og 2
japanske kirsebær-træer vil blive genplantet.
Det store nåletræ ved gavlen til nr. 111 bliver fældet, og der er søgt tilbud til opretning af
flisegang mellem de to stamveje.
Venligst Bestyrelsen

