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Frivillig arbejdsdagen – tak til alle jer, der fandt tid til at være med!
Lørdag den 30. maj var der stor aktivitet i foreningen. En fantastisk dag, hvor vi med al
tydelighed kan se, hvilke mirakler vi kan udrette, når vi gør det sammen!
I år var ’Den grønne parkeringsplads’ i fokus – den har længe været en ’skamplet’. Mange
andre opgaver har gennem de seneste år været prioriteret højere, men nu skulle det være!
Mange af de frivillige, der mødte op på arbejdsdagen, var i flere timer udnævnt til
’skovarbejdere’; der blev luget, klippet, fældet og ’fliset’ til den helt store guldmedalje – og
hele tre professionelle tømrer gik sammen om bygning af vores nye læsserampe til
haveaffaldscontaineren. Læsserampen står nu mellem de to containere, der sammen skulle
have været aflukning for trappen til rampen, men chaufføren med grønt-containeren havde
behov for at skubbe containeren længere ind, end vi havde ’projekteret med’ og derfor kom
der ikke gelænder på (til at starte med).
Legepladsen fik også en grundig tur af det hold frivillige, der gik med på ’legepladsopgaven;
nyt sand i sandkassen til de mindste og også her blev der ryddet en del i bevoksningen.
Toiletterne er blevet malet indvendigt og står nu så pæne og hvide – det ene får en ekstra tur
med penslen til efteråret.
De frivillige der gik til den med saks og kost i det nye affaldsområde ved siden af Kjosken fik
sig en sjov overraskelse (belønning), da de klippede busken foran området. En tørstig sjæl
bliver ked af det, når han/hun finder ud af, at de 6-8 stærke dåseøller ikke længere gemmer
sig i busken …
Området omkring Fælleshuset er renset for ukrudt og der er fejet grundigt omkring huset.
Foreningens træ ved Fælleshuset blev også ’forkælet’ og fik slukket tørsten med masser af
vand.
De mange huller i grusgangene er nu lappet af de hårdtarbejdende frivillige grus-arbejdere –
så lige nu ser gangene fine ud. Når hullerne igen viser sig udenfor din parcel, så må du selv
fortsætte vedligeholdelsen (gruset kan hentes på Den grønne parkeringsplads).
På gang H har efeu-plante haft gode vækstbetingelser og har været bosted for rotter. Et hold
flittige efeu-klippere har nu fået klippet godt ind i bevoksningen, så nu må foreningens nabo i
gang fra den anden side af hegnet.
Der blev serveret sandwich, øl og vand (af køkkenholdet) og da vi var færdige med dagens
opgaver, blev der serveret grillpølser og fadøl (og vand).
Hvis ikke du allerede har set, hvor flot der er blevet, så kan det anbefales at gå en tur rundt i
området og se forvandlingen.
Vi gentager succesen senere på året med endnu en fælles arbejdsdag.
Haveaffaldscontaineren
Containeren på ’Den grønne parkeringsplads’ har nu indfundet sig på sin faste placering,
bagerst i området. Det vil fremover kun være muligt at kaste haveaffald i fra vores fine nye
læsserampe.
De fleste har overholdt reglen om KUN at kaste haveaffald i containeren – så nu skal vi lige
have de sidste med?! Der må ikke kommes plastikposer, jord, murbrokker, sten i
containeren.
Containeren vil blive tømt hver første mandag/tirsdag – efter sidste weekend i måneden.
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Køkkenaffaldscontaineren
Også denne container har fået sin faste placering. Her ser det ud som om, at de fleste
overholder reglen om, hvad der må kastes i. Nu mangler vi så bare, at alle også husker at
poser skal lukkes inden de kastes i containeren – så kan vi undgå grimme lugtgener og at
tiltrække rotter.
Desværre er der lugtgener fra containeren og derfor beder vi om, at I lægger jeres lukkede
affaldsposer i endnu en pose, så der gøres en ekstra indsats for at minimere lugtgener – som
især opstår på de varme sommerdage.
…. Og INGEN hundeposer i containeren!!
Containeren tømmes mandag eller tirsdag – hver uge.
Pap- og papircontainere
Når du ser, at de er fyldte, så lad være med at komme mere i – men kør dit affald til
genbrugspladsen.
Vi har allerede fået ekstra papcontainer, men uanset hvor mange vi har – så fyldes de
tilsyneladende meget hurtigt (husk at slå pappet godt sammen inden du kommer det i
containeren).
Papcontaineren tømmes onsdag i ulige uger. Papircontaineren tømmes fredag i lige uger.
Rotter i foreningen
Vores forening er plaget af rotter – ligesom det øvrige Danmark. Det er tilsyneladende ’rotteår’
i år. Alle der ser rotter, bedes anmelde til Tårnby Kommune (via kommunens hjemmeside).
Parkeringspladser på parcellerne
Selvom, at parkeringsforholdene nu er blevet bedre på Den grønne parkeringsplads, så
mangler vi stadig parkeringspladser i foreningen. Det er desværre stadig ikke tilladt at parkere
på Kirkevej.
Når du bliver træt af at lede efter parkeringsplads og derfor beslutter dig for at lave ’din egen’
på din parcel, så husk lige, at også her er der regler, der skal overholdes.
Jf. Lokalplan 19A, så skal vores haver omkranses af ligusterhæk. Det skal vores
parkeringspladser også. Mange vælger at sætte hegn – og det er faktisk ikke tilladt. Dog findes
det rimeligt, at såfremt man ønsker at lave parkeringsplads, så sæt ligusterhæk og aftal en
midlertidig tilladelse til opsætning af hegn (max. 5 år) med bestyrelsen. Hegnet skal så
nedtages, når hækken er vokset op.
Flere medlemmer har fået en henvendelse fra bestyrelsen om, at det ikke er tilladt at sætte
hegn, men overhører alle henvendelser og gør så, hvad de selv ønsker. Reglen om ikke at
sætte hegn op er til for at vi ikke ’burer os inde’ bag grimme facader, men i stedet har grønne
områder. Dette er ikke en regel, som en ’tilfældig bestyrelse’ bare har fundet på, men er en
del af Lokalplanen for vores område.
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Forårets arbejder i brøndprojektet
Alt er forløbet planmæssigt – og nu begynder forarbejdet for anden halvdel af projektet, der
gennemføres i sensommeren/efteråret – mere herom, når vi nærmer os!
Foreningens facebookside
Mange medlemmer anvender foreningens facebookside og har stor fornøjelse af at kunne
afhente og give gode og brugbare ting til hinanden. Men FB bruges desværre også til at skrive
hadefulde beskyldninger og ytringer om mistillid – især om de frivillige, der løser en kæmpe
opgave i bestyrelsen. Foreningens nye webmaster vil fremover sørge for, at ’god tone’
overholdes på sitet. Derfor kan det forekomme, at opslag bliver slettet (medlemmet, der har
fået sit opslag slettet, får en direkte besked).
Medlemmer, der har spørgsmål til bestyrelsen bedes rette direkte henvendelse.
Husk generalforsamlingen den 7. juni 2020 – kun for afstemning.
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