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Kære medlemmer 
 
 
 
Foreningens 75 års jubilæumsfestival 
Tak til festudvalget, sponsorer og alle de frivillige for den fælles indsats – det blev til tre dage med leg for børnene, 
god mad og dansemusik – og mange hyggelige timer i godt selskab. 
Flere er vendt tilbage med ønske om; ”at det kan vi da gøre hvert år” – ja, ideen er jo ikke helt tosset – en årlig 
sommerfest måske som lørdagsprogrammet i festivalen? Hvis ønsket og de frivillige kræfter til at planlægge og 
gennemføre en sommerfest er der, så er det jo bare at komme i gang? 
 
Ny affaldsløsning 
Nu sker det! Den varslede nye affaldssorteringsløsning bliver nu en realitet i alle haveforeninger i Dragør Kommune – 
og således også i Maglebylund. 
Vi forventer, at der ruller affaldscontainere ind i foreningen, så vi fremover skal sortere i 9 fraktioner. Det betyder, at 
området ved siden af Magleriet nu udvides med mange flere sorteringskilder. 
Det er ingen hemmelighed, at vi fra bestyrelsens side har set frem til denne dag med ’gru’ – hvordan skal vi dog 
kunne håndtere dette, når vi ikke engang kan finde ud af at håndtere den simple affaldsløsning, vi har nu? 
OPRÅB!! Alle medlemmer bedes sætte sig grundigt ind i reglerne for sortering – og hjælpes ad med at få det til at 
lykkes. Hvis vi bliver gode til at sortere, så er der også en økonomisk gevinst for os, for jo mindre restaffald vi 
genererer, jo mindre skal foreningen betale for løsningen. 
 
Madaffaldscontainerne bliver det mest spændende … 
Du finder fremover madaffaldscontainerne flere steder i foreningen; på affaldspladsen, på nordsiden af Fælleshuset, 
ved containerne på marken og forenden af midtergangen på A-gangen, så snart vi har fået lagt fliser på det område, 
hvor containeren skal stå. Vores aftale med Dragør Kommune er, at madaffaldscontainerne lukker tæt, poserne til 
madaffald er tætte og tømning af containerne finder sted ugentlig.  
 
Lad os hjælpes ad – for det er kommet for at blive … 
Hvis vi sørger for, at 

• der ikke er for meget væske i affaldet,  

• vi kommer endnu en pose (og binder godt for den) om den fyldte pose inden  

• vi forsigtigt lægger vores madaffaldsposer i madaffaldscontaineren (lad være med at kaste/smide den i),  

… så kan vi selv medvirke til høj hygiejne i disse containere. 
 
Ordningen med, hver mandag morgen at få hentet sit RESTAFFALD ved havelågen opretholdes, men det forventes, at 
poserne for afhentning bliver knap så tunge! 
 
Du kan hente din lille grønne spand til madaffald på affaldspladsen og de tilhørende grønne poser får du udleveret i 
Magleriet (eller i kontortiden). 
 
Bestyrelsen modtager klager … 
Flere medlemmer er generet af fester og høj musik hos ’naboen’ og bestyrelsen henstiller til, at man viser gensidigt 
hensyn til hinanden og klarer kommunikationen om problemet ’lokalt’. 
Flere steder vælger medlemmer at lægge græsafklip i hækken og argumenterer for, at det er det ’rigtige’ at gøre. 
Bestyrelsen har ingen mening om, hvad der er rigtigt og forkert her, men faktum er, at det desværre generer flere 
medlemmer og derfor bør ophøre; det ensilerer og lugter grimt – og pynter ikke i ’gadebilledet’. 
 
Trafik i foreningen  
Det er sommer nu og vi er mange i foreningen – også børn. Her er en genopfriskning af, hvordan vores biltrafik er på 
foreningens område. 
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Vores hovedindkørsel er ved de to flagstænger og bor du på gang H, G eller F, så kør mod øst langs hegnet 
(ensrettet) ved Kirkevej hen til din gang. Bor du på gang D eller C, så kør mod vest langs hegnet (ensrettet) ved 
Kirkevej hen til din gang. Bor du på gang F, G eller H (mellem midtergangen og Lundestien), så kan du køre rundt om 
Magleriet, ad midtergangen og dreje til højre, når du når din gang. Vær dog opmærksom på, at de modkørende har 
’fortrinsret’ her. 
Alle leverancer med lastbiler forgår på parkeringspladsen og leverancen afhentes omgående herefter. Hverken 
lastbiler, grus gange eller foreningens ligusterhække holder til den tunge biltrafik på de små ufremkommelige gange. 
HUSK, at du kun må køre 10 km i timen her i foreningen – det giver rigtig god mening – også fordi vi har mange børn, 
der skal kunne færdes trygt her. 
Vær opmærksom på, at foreningen har to parkeringspladser; den centrale ved Magleriet og den grønne ved A-
gangen. Det er ikke tilladt at parkere på Kirkevej – desværre. 
 
Vi søger efter dig, der fremover vil stå for bookning og rengøring i Fælleshuset 
Vi søger igen en, der vil stå for bookning og rengøring af Fælleshuset allerede fra august? Er det noget for dig, så 
kontakt bestyrelse@pfmaglebylund.dk og hør om opgaven, omkostningsgodtgørelsen og lønnen for 
rengøringsopgaven. 
 
Status på foreningens fiberløsning – it-gruppen 
Foreningens frivillige it-gruppe arbejder på højtryk for at få os alle på internettet. It- gruppen vil i løbet af juli måned 
give deres orientering og status på projektet i et særnummer af ’INFO til medlemmer’. 
 
Kloak problemer – kan ofte løses ved brug af masser af vand 
Vådservietter, bind og bleer må ALDRIG kommes i toilettet - og spar på toiletpapiret! Hvis du er opmærksom på at 
bruge godt med vand ved toiletskyl og gerne med mellemrum kaster en eller flere balje(-r) vand i toiletkummen, så 
minimerer du risikoen for tilstopning. Og til jer, der har samlebrønden i jeres have – løft låget en gang imellem og 
kast gerne en eller flere store baljer vand i, så der kan komme godt med gennemstrømning i kloakrørene.  
Det er altså ikke her, at vi skal spare på vandet … 
 
Hvis det alligevel går galt og kloakken tilstopper, så er reglen … 
Når man har problemer fra sit hus til samlebrønden, så er det parcelejerens ansvar. 
Er problemet i kloakledningen fra samlebrønden til foreningens store kloakledning, så er det foreningens ansvar. 
Har du problemer med din kloak, som du efter eget forsøg ikke selv kan håndtere, så kontakt 
bestyrelse@pfmaglebylund.dk inden du ringer efter fagfolk - med mindre, det er en akut situation.  
 
ØENS Ejendomsadministrator 
1. juli 2022 overtog ØENS Ejendomsadministrator den administrative drift af foreningen. Alle medlemmer har netop 
modtaget en mail fra administrator/ProBo, hvor du og jeg skal ind og oprette os for fremover at kunne tilgå egne 
oplysninger og få let adgang til information/kommunikation i foreningen. 
Arbejdet med at overlevere administrative opgaver og aftale snitflader fortsætter mellem bestyrelse og 
administrator og håndteres i takt med at sager tilgår. 
 
ØENS Ejendomsadministrator og bestyrelsen afholder ferie og medlemmerne må derfor påregne længere 
’sagsbehandlingstider’ i de næste 4-5 uger. 
 
 

God fornøjelse i børneugen og rigtig god sommer! 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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