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Kære medlemmer 
 
Standerhejsning – aflyses 
Den planlagte standerhejsning, søndag den 2. maj, hvor foreningen plejer at skyde sæsonen i gang må 
desværre aflyses! 
 
Vandbrønde og -målere – 1 års eftersyn 
Har du problemer med din vandbrønd- og/eller -måler, så vil bestyrelsen gerne høre fra dig, så din brønd 
kan efterses i forbindelse med det kommende 1-års eftersyn. 
Vi har allerede kendskab til følgende fejl; fugt i glasset, så det er svært at aflæse tælleren, ventil går 
stram/kan ikke lukke tæt, defekt plastlåg, defekt plombe, rustne skruer. Disse fejl (eller andre?) bedes 
meldt til vandlaug@pfmaglebylund.dk – senest den 31. maj 2021. Bestyrelsen vil herefter oplyse fejlene til 
leverandøren mhp. udbedring. 
 
Affaldshåndtering  
Tidlig mandag morgen, den 3. maj kan du for første gang i år få hentet din dagsrenovations skraldesæk, 
hvis du sætter den lige udenfor din havelåge. Sørg for at den er helt lukket og sæt hellere to små end en 
stor og meget tung sæk. Der er ikke krav til, hvilken pose/sæk du kan bruge, bare den er tæt og helt lukket. 
 
Rotter – et stort problem … 
Vi har mange rotter i foreningen. Hvis du (også) ser en rotte, så kontakt Tårnby Kommune og bed om at få 
rottefængeren hertil (oplys, at vi er en haveforening og hedder PF Maglebylund – og så dit parcelnummer). 
Det er vigtigt, at vi lytter til de råd vi får; rester fra fuglefodring og madaffald tiltrækker de sultne rotter – 
og når så de er her, så flytter de ind, hvis der er bunker af haveaffald, byggematerialer eller andet rod, som 
de kan gemme sig i på din parcel. Så lad os nu lytte til de gode råd og hjælpe hinanden med at komme af 
med rotterne. 
 
Mange huse til salg 
Når huse i vores forening skal sælges, besigtiges de for lovliggørelse. Flere medlemmer er overrasket over, 
at byggeri skal godkendes hos Dragør Kommune – inden man bygger. Er du i tvivl om processen for 
hvornår, hvor og hvordan du må bygge på din parcel, så kig i Lokalplan 19A eller spørg bestyrelsen. Det kan 
komme til at koste mange penge og ærgrelser, hvis man bygger uden godkendelse. Byggerier på parceller 
skal lovliggøres inden de kan overdrages til en ny køber. 
 
Velkommen til nye medlemmer 
Mange huse skifter ejere og til dato har vi i år haft 11 salg og 4 familieoverdragelser. De mange nye 
medlemmer glæder sig til at komme hertil og nyde de forhåbentlig mange aktiviteter, som MIK og MAK vil 
være værter for denne sommer. Flere nye medlemmer er på vej, så vær med til at tage godt imod dem. 
 
Sommerens aktiviteter 
MIK (primært arrangementer for børn) og MAK (for alle os andre …) har spændende planer for sommerens 
fællesarrangementer. Følg med på foreningens hjemmeside, på opslagstavler, i din postkasse og på 
Facebook, så du kan se, hvornår du skal være klar til loppemarked, gymnastik, morgenmad etc.  
Det hele er naturligvis bare noget vi taler om, hvis corona skulle blusse op igen – vi krydser fingre … 
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Træer må være højst 8 meter 
Foreningens meget store poppeltræ fældes på fredag – og flere andre høje træer i foreningen har lidt 
samme skæbne. Har du et træ, der er højere end 8 meter, så se at få det skåret ned eller fjernet helt. 
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at især høje grantræer kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko, da 
deres rodnet ligger meget højt og derfor nemt kan vælte i en storm. 
 
Kontortid 
Bestyrelsen åbner for kontortid fra juni måned – og første kontortid vil finde sted torsdag den 3. juni, kl. 
19-20. Har du spørgsmål til bestyrelsen, så skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk – her kan du også træffe 
aftale om et personligt møde, hvis du ønsker det. 
 
OBS !!! 
Bestyrelsen besvarer ikke mails i uge 17 (26. til 2. maj) på grund af it omlægning/opdatering. 
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