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Kære Medlemmer 
 
 
Vi går nu ind i efteråret og kan se tilbage på en sommer i foreningen, hvor coronaen satte en 
stopper for de mange aktiviteter, som vi ellers plejer at kunne hygge os med sammen – næste år 
bliver det forhåbentlig sjovere … 
 
Kontortiden slutter for i år! 
Mange har fundet vej til kontoret om torsdagen i tidsrummet fra 19 til 20 med spørgsmål om 
stort og småt. Kontortiden lukker nu for i år, men alle er naturligvis velkomne til at skrive til 
bestyrelse@pfmaglebylund.dk, hvis I har spørgsmål eller har brug for at komme i kontakt med 
bestyrelsen. 
 
Køkken- og restaffaldet – sidste afhentning var den 31. august 2020 
Du har fået afhentet din dagsrenovationspose ved havelågen for sidste gang i år. Vores aftale 
med renholdningsfirmaet er afsluttet med udgangen af august. Herefter må du selv afhænde dit 
køkkenaffald – en gåtur ned til containeren, der står bag den grønne parkeringsplads ved A-
gangen. 
Hvis nogen nu skulle have glemt, at ordningen slutter nu – så vær lige behjælpelig med at få de 
efterladte poser på gangene ned i containeren! 
Dragør Kommune afslutter sin afhentning af vores affald med udgangen af september, hvor 
foreningen officielt lukker for sommersæsonen. Mange ønsker at holde efterårsferie i 
kolonihaven og derfor giver det god mening også at have en køkken- og restaffaldscontainer i 
oktober måned. Bestyrelsen arbejder på at finde en leverandør for denne løsning. 
 
Brøndprojektet er i gang igen … 
Vores håndværkere fra Warberg & Skov arbejder nu på fuldt tryk med isætning af nye 
målerbrønde og holder planen. Håndværkerne ’melder’ om mange gode oplevelser ude i 
haverne hos jer, men der er desværre (heldigvis få) steder, hvor man ikke har gjort klar til, at de 
kommer. 
Alle, der endnu ikke har haft ’besøg’ af Warberg & Skov håndværkerne bedes sørge for, at deres 
brønd ligger helt fri, så arbejdet med isætning af ny brønd kan ske uhindret – se mere i den 
omdelte folder. 
 
Trafiksikkerhed i foreningen 
Vi igangsætter et ’pilotprojekt’ på Slørvej og opsætter mobile palle-standere. Disse standere 
tilgodeser flere formål; de skal få bilisterne til at holde farten nede og de vilde blomster vi sår på 
toppen af pallestanderne, skal lokke forskellige spændende insekter til. Når standerne står 
færdige, orienterer foreningen kommunen om vores projekt. 
Der afholdes endnu en workshop om trafiksikkerhed i foreningen – den 6. september, kl. 1215 i 
Fælleshuset, hvor alle interesserede medlemmer er velkomne. 
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Klip nu hækken! 
Regnen er kommet og nu vokser hækken igen. Flere steder er der brug for, at I igen kommer ud 
med saksen. Også baghækken!! Bestyrelsen har modtaget flere klager fra naboer, der irriteres 
over, at nøddehækken ikke klippes regelmæssigt. Kom nu i gang – naboen har ret – I skal klippe, 
også baghækken! 
 
Frivillig arbejdsdag i foreningen – vi fik klaret mange opgaver! 
Søndag den 30. august mødte ca. 30 medlemmer op for at give deres bidrag til fællesskabet. Vi 
nåede på dagen at få malet trappen til Fælleshuset og det ene toilet på legepladsen, lavet 
gelænder til læsserampen ved haveaffaldscontaineren, lappet huller i grusgangene, klippet godt 
af buskadset på legepladsen og klippet godt af efeuen på siden ind til nabomatriklerne på H-
gangen. Kjosken sørgede for både frokost og aftensmad til alle de flittige medlemmer – og da vi 
nåede til aftensmaden, blev vi underholdt med en smuk opera optræden. Næste gang vi mødes 
til frivillig arbejdsdag bliver til foråret – sidste weekend i maj. Det er både hyggeligt for 
medlemmerne og værdifuldt for foreningen, når vi sammen får klaret opgaverne. 
 
Næste nyhedsbrev … 
Nyhedsbrev nr. 8 udkommer til oktober og bliver det sidste i år. Dette nyhedsbrev vil være en 
særudgave og vil udelukkende handle om brønd- og målerprojektet. Her vil vi kunne læse om, 
hvordan vi fremover skal aflæse vandmålere, hvordan vi afregnes og det praktiske om, hvordan 
vi hver især skal huske at lukke for vandet og undgå frostsprængninger. 
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