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Kære medlemmer 
 
Da generalforsamlingen jo desværre endnu ikke er afholdt og vi ikke kan samles på anden 
måde – lige nu, så er kommunikation med Nyhedsbreve den ’informationskanal’, som vi nu har 
fundet på at anvende. Der er meget der rør sig lige nu, hvor vi så småt er ved at komme i 
gang med den nye sæson. 
Her er (desværre) meget information, men der er også meget at fortælle … 
 
Aflysninger 
Standerhejsningen den første søndag i maj bliver desværre ikke til noget i år – men Stinna 
lover, at hun hejser flaget, så vi alligevel kan se en markering af, at vi nu er klar til en ny 
sæson i Maglebylund. 
MIK meddeler, til stor ærgrelse for foreningens mange børn, at Børnefestivalen i uge 28/2020 
er aflyst på grund af ’forsamlingsforbuddet’. MAK afventer sundhedsmyndighedernes 
udmeldinger omkring den 10. april inden de vil give deres bud på, hvad der kan gennemføres 
af arrangementer.  
 
Bestyrelsens kontortid 
Der vil foreløbig ikke være kontortid, men hvis medlemmer har brug for at mødes med et 
bestyrelsesmedlem, så kan det naturligvis arrangeres. Skriv for at aftale tid på 
bestyrelse@pfmaglebylund.dk  
 
Boldbanen er åben igen … 
Der er foreløbig en begrænsning på 10 personer på boldbanen – og her skal man så holde en 
afstand på to meter – hele tiden – også når man leger og spiller fodbold! Det kan blive svært, 
men vi bliver nødt til at anstrenge os, for at få det til at fungere. Forældre må hjælpe deres 
børn med at forstå (også) dette budskab. Hvis dette ikke kan overholdes, så må foreningens 
desværre igen aflåse boldbanen. 
 
Brøndprojektet holder planen … 
Den 14. april gik arbejdet i gang og der er udkommet en særlig folder med information om 
hvad der skal ske, hvornår det sker og hvem, der udfører det.  
Et mindre hjørne af boldbanen er midlertidigt blevet til oplagringsplads for materialer til de nye 
brønde, huset på legepladsen er blevet til håndværkernes ’frokoststue’ og det ene af de to 
toiletter er stillet til rådighed for håndværkerne. 
Arbejdet fortsætter indtil 1. juni 2020, hvor vi har ’sommerpause’. 
 
Om efterårets brøndarbejde 
To fra vandlauget (Leif og Bent), der i forvejen kender en del til foreningens brønde, vil 
komme rundt i haverne (fra have 169-381) for at tage billeder af nuværende brønde. Dette er 
for at lette arbejdet til efteråret, så der allerede nu kan tages hånd om evt. udfordringer. 
 
Affaldshåndtering 
I begyndelsen af maj vil garagen ved ’Kjosken’ blive nedtaget og området vil blive 
’moderniseret’ med et pænt hegn, der skal omkredse vores fremtidige affaldsområde for den 
container, der nu står og ser grim ud på p-pladsen samt pap- og papircontainer. Vi afventer 
tilbud på en afluknings-/aflåsningsløsning, så der evt. kan lukkes for natten. 
Køkkenaffaldscontaineren har permanent ophold i foreningen i sommeråbningstiden og vil kun 
være fjernet, når ARC skal tømme den. 
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Container for haveaffald bliver placeret på ’den grønne’ parkeringsplads og vil kun være væk, 
når ARC skal tømme den. Containeren vil tage fast ophold her til udgangen af september 
(måske med en lidt anderledes placering). Denne container må ikke indeholde hele træer, hele 
hække, byggeaffald, plastik – men KUN HAVEAFFALD! Der er opsat skraldestativer for 
plastikposer, så medlemmerne kan tømme poserne i containeren og smide plastikposen i 
skraldestativet bagefter. Hvis dette ikke overholdes, bliver det meget dyrt for os (så skal 
containeren nemlig sorteres). 
 
Storskrald skal medlemmer selv sørge for bliver afleveret på genbrugspladsen. 
 
Grus til lapning af vores grusgange 
Der er så småt ved at komme gang i ’lapning af huller’ i grus gangene, men vi er langt fra i 
mål. Vi har alle til opgave at holde området ude foran vores egne parceller pænt og uden 
huller i vejen - og nu er muligheden der – og måske også tiden? Så fat trillebøren og hent et 
par læs fra ’den grønne parkeringsplads’. 
 
Og når du nu er i gang … 
Kontroller lige målene på tværs af grus gangen – der skal være minimum 2,80 meter. Vi havde 
mange udfordringer sidste år med beredskabskøretøjer, der ikke kunne passere i vores gange, 
så mon ikke vi hver isæt kan tage ’en god bid’ af bevoksningen her i foråret, så vi undgår de 
problemer igen i år? 
 
Er dine træer højere end 8 meter? 
Foreningens træer må max. være 8 meter høje – og det er der desværre mange der er. Det 
mest bekymrende omkring disse træer er den fare de udgør – tænk, hvis de vælter? Vi 
oplever, at vejret opfører sig mere og mere ekstremt og de meget enten våde eller meget 
tørre jordbunde giver svære betingelser for træer, hvor rodnettet ligger højt og kan de risikere 
at vælte i den næste storm. Derfor opfordres alle medlemmer med for høje træer, at beskære 
eller fælde dem inden det evt. går galt. 
 
Biler og kørsel i foreningen 
Bestyrelsen for mange henvendelser omkring trafik i foreningen. Flere af dem handler om, at 
bilerne kører ALT FOR STÆRKT – i særdeleshed på Slørvej. Også på Slørvej bor mange 
familier med børn og de er meget bekymrede … Sænk nu farten – tænk, hvis det en dag går 
rigtig galt! 
 
Vi er mange i foreningen, der har bil og flere af os har p-plads på egen parcel. Andre må 
parkere på den centrale parkeringsplads eller på ’den grønne’ ved A-gangen/Lundestien. 
Trailere skal registreres hos bestyrelsen (så vi er sikre på, at alle har en ejer i foreningen) og 
parkeres på ’den grønne’ parkeringsplads. 
 
Kørselsretningen i foreningen er således:  
Indkørsel til foreningen er mellem flagstængerne - og det er her muligt (ensrettet) at køre til 
venstre til gang H, G og F. Ved straks at dreje til højre (ensrettet) kan man køre til gang D og 
C. Det er ikke tilladt for personbiler at bruge ’indkørslen’ (den med flagstængerne) til at køre 
ud til Kirkevej. Køretøjer OVER 3500 kg er undtaget og skal bruge denne vej ud! 
 
Når kørslen skal foregå til gangene fra midtergang mod Lundestien, så kan kørsel fra 
parkeringspladsen ske med forkørselsret for bilister, der er på vej ud. 
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Kørsel på Slørvej sker i begge retninger, dog er det nødvendigt, at medlemmer, der skal have 
varer leveret pointerer overfor fragtmanden, at Slørvej IKKE er vores ’hovedindkørsel’ – der er 
mange store biler, der fejlagtigt kommer denne vej. 
 
Leverancer til foreningens medlemmer - med store køretøjer 
De store biler har store problemer med at køre i vores smalle gange, og derfor skal alle 
leverancer håndteres fra foreningens centrale parkeringsplads – modtager skal straks fjerne 
leverancen. Det forholder sig naturligvis anderledes, for leverancer på A-gangen og Slørvej, 
som kan håndteres fra Slørvej, der jo både er asfalteret og noget bredere, men også her skal 
modtager fjerne leverancen med det samme. 
 
It-gruppen orienterer 
Lørdag d 18. april havde WiFi gruppen sæsonopstartsmøde. De fremmødte gik en runde i 
haveforeningen og besigtigede alle de haver hvor der er udestående opgaver for at læggene 
plan for de kommende søndage. 
Gruppen har allerede været i gang inden sæsonopstart for at løse akutte problemer. 
Hovedforbindelse ind til Maglebylunds WIFi system havde en fejl, som det efter nogen tids 
fejlsøgning endelig lykkedes at rette. 
Internt i Maglebylund er der forbindelser mellem Fælleshuset og de enkelte WiFi antenner, som 
er placeret rundt omkring i foreningen. Der arbejdes på at gøre disse forbindelser mere stabile, 
det gøres ved, at der trækkes fibre. De fleste antenner i den nordlige del af foreningen er 
allerede forbundet med fibre. Senest er der lavet fiberforbindelse til legepladsen, som er et 
andet vigtigt knudepunkt for WiFi systemet. 
 
Haveejerne på den sydlige del af D gangen har været pro-aktive. Sidst på sæsonen 2019 trak 
de selv fiber gennem haverne hele vejen fra boldbanen til Lundestien. Denne fiber vil give 
stabil internetforbindelse til disse haveejere. Fiberen vil blive tilsluttet, når WiFi gruppen mødes 
søndag d. 26. april til sæsonens første arbejdsdag. 
Der har været en del klager over dårligt signal på C gangen. Vi kan se, at der er problemer 
med forbindelsen til den antenne, der dækker den sydlige del af B- og C-gangene. Dette vil vi 
også undersøge og forsøge at udbedre på ’første arbejdsdag’. 
 
Generelt er vi i hele haveforeningen i konkurrence med signalerne fra de WiFi systemer 
haveejerne selv køber og sætter op. I mange tilfælde overdøver disse foreningens WiFi 
system. Dette er en konstant udfordring, som WiFi gruppen forsøger at navigere i ved at 
konstant skifte kanaler på de WiFi antenner, der er forstyrret. I visse tilfælde er de 
forstyrrende signaler så kraftige, at det er meget svært for Maglebylunds signal at trænge 
igennem. 
Hvis man har et privat indkøbt WiFi antenne hjælper man sine naboer meget ved at placere 
den inde midten i huset, dæmpe den så meget man kan og undlade at indstille den til at brede 
sig over mange kanaler. 
 
Tak fordi du fik det læst! 
 
Bestyrelsen 
 
 
 


