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Kære medlemmer 
 
Bestyrelsen kommer nu med endnu en INFO til medlemmer og desværre er det igen med en masse opfordringer til, 
at vi alle hjælpes ad med at få livet i foreningen til at blive endnu bedre …  
 
Klip din hæk! 
På den fælles arbejdsdag var en af opgaverne at gå rundt på alle veje og gange med et fast mål på 2,80 meter – og 
der hvor den ikke kunne passere, blev husnummer noteret for senere at få en direkte henvendelse fra bestyrelsen 
om at få klippet hækken. 
121 medlemmer fik efterfølgende en hilsen i deres postkasser – og det ser heldigvis ud til at problemet tages 
alvorligt, for nu er der gang i hækklipningen rundt omkring. 
Ambulancer og sygetransporter skal kunne komme frem, når vi har brug for det! 
 
Problemer med rotter – alle har pligt til at anmelde til kommunen 
Ser du en rotte, så har du pligt til at melde det til Dragør Kommune. Det ser ud til, at mange her i foreningen er 
plaget af rotter, men anmelder ikke. Dragør/Tårnby Kommunes rottebekæmper er ikke bekendt med vores store 
problem – så få det nu anmeldt, næste gang du ser en rotte i foreningen ellers kommer vi aldrig af med dem. 
 
Store biler med leverancer til medlemmer – det kan gøres smartere … 
Det er populært at bestille sine varer på nettet og det er der også mange af foreningens medlemmer, der benytter 
sig af. Men de store biler har meget svært ved at komme rundt i gangene; de kører mod ensrettet, blokerer fordi de 
hverken kan komme frem eller tilbage og i værste fald ødelægger de både bil og hække. Derfor opfordrer 
bestyrelsen endnu engang om, at alle leverancer sker til P-pladsen, hvor I selv må tage imod og sørge for, at 
leverancen bliver bragt fra P-pladsen til jeres hus. 
 
Affald 
Foreningens aktive ’affaldsoperatører’ (udnævnt til anledningen) fortæller, at vi er blevet meget bedre til at aflevere 
vores dagrenovation og haveaffald i den helt rigtige form og (næsten også) på den helt 
rigtige måde. Husk at tage trillebøren eller cyklen ned med affald - og IKKE bilen. 
 
Forsøg med at sortere plastik – måtte stoppe inden det kom rigtig i gang … 
På opfordring fra flere medlemmer tog vores ’affaldsoperatører’ initiativ til at lave et 
forsøg med indsamling af plastik i foreningen og tilbød at køre det på genbrugsstationen, 
hvis medlemmerne kunne finde ud af at sortere. Men det måtte desværre stoppes igen – 
et helt plastiktag hører ikke til her. Vi må vente med at sortere yderligere indtil Dragør 
Kommune er klar med en løsning til os.  
 
IT-gruppen 
Flere medlemmer spørger til IT-gruppens arbejde i foreningen. De frivillige er klar til at 
udrulle fiber til medlemmerne, men økonomien til materialeindkøb afventer godkendelse af budget på den 
kommende generalforsamling. 
 
Kontortid 

Torsdage fra kl. 19-20. Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du også skrive til bestyrelse@pfmaglebylund.dk – her 

kan du også træffe aftale om et personligt møde, hvis du ønsker det. 

Sæsonen er nu godt i gang og vi glæder os til de mange sociale foreningsaktiviteter, der venter både for børn og 
voksne denne sommer. 
 

 
Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 
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