
NYHEDSBREV-5 / JULI 2020 
PF Maglebylund 

 

1 

 
 
 
 
 
Kontortiden genoptages 
Der vil igen være åben for kontortid. Kontortiden vil foregå, hver torsdag i tidsrummet kl. 19 til 20 – og 
første kontortid finder sted den 2. juli. 
 
Foreningens affaldshåndtering 
Ingen skal leve med lugt- og spyfluegener – og derfor bliver containeren for dagsrenovation nu placeret 
på vores grønne område – ved siden af grønt-affaldscontaineren. Dette er en akut-handling, som 
bestyrelsen har været tvunget til at foretage.  
 
Foreningen har, som et forsøg, lavet en aftale med et privat firma, der i sommermånederne; maj, juni, 
juli og august vil afhente køkkenaffaldet ved parcellerne – mandag formiddag – og allerede fra mandag 
den 6. juli 2020. 
Affaldsposerne skaffer medlemmerne selv – men de skal kunne løftes uden at revne, må ikke være for 
tunge (så hellere to) – og de skal være helt lukket. 
Dragør Kommune har på foranledning af bestyrelsens anmodning, stillet en trailer med bur/gitter i 
udlån og til rådighed i en periode, hvor afhentningsordningen afprøves og foreningen selv finder en 
køre-løsning herfor. 
 
Brugen af vores haveaffaldscontainer er også udfordret. Bestyrelsen har tilsyneladende svært ved at 
kommunikere, så det kan forstås og efterleves. Haveaffaldscontaineren er ’afløseren’ for vores gamle 
ordning, hvor vi fik hentet sække og bundtede grene ved parcellerne. Nu opleves det desværre, at 
medlemmerne kommer hele trailerfyldte haveaffaldslæs i containeren. Når man fælder træer eller 
fjerner hæk, så skal det køres til genbrugspladsen og ikke i foreningens container. Når enkelte 
medlemmer fylder containeren, så går det desværre ud over andre medlemmer, der så ikke kan komme 
af med deres affald. Bestyrelsen håber, at vi alle kan hjælpes ad med at få alle til at forstå, hvad der må 
kommes i containeren – og i hvilke mængder! 
Haveaffaldscontaineren har for en kort bemærkning haft placering på selve parkeringsarealet, men har 
fundet tilbage til placeringen ved den nybyggede læsserampe. Den overfyldte container var sunket i 
jorden og måtte trækkes op – og derfor er der nu lagt et antal køreplader på det område, der skal rumme 
både have- og køkkenaffaldscontainerne. 
 
Det opleves, at medlemmerne kører i biler for at aflevere deres affald ved containerne. Hvis det 
fortsætter, så må også denne løsning blive ’skrottet’. Beboerne på Slørvej og A-gangen er meget 
generet af medlemmernes bilkørsel og markvejen til containerne kan ikke tåle den øgede trafik. 
Medlemmerne opfordres til at cykle eller gå til affaldsområdet, så vi ikke ødelægger adkomstvejen til 
containerne og generer alle dem, der bor i området. 
 
Affaldsområdet ved siden af ”Kjosken” vil stadig blive brugt til pap- og aviscontainere – og her har vi 
desværre også en udfordring. Pap skal slås sammen, så der kan være plads til det papaffald, som mange 
medlemmer ikke har mulighed for selv at køre på genbrugspladsen. Når containerne er fyldte, så 
fortsætter påfyldningen desværre i så høj grad, at pappet flyver rundt i vinden fordi lågene ikke kan 
lukkes. Bestyrelsen har forsøgt at sætte skilte på containerne; ”Nu er den fyldt” selvom, at det jo fremgår 
med al tydelighed – men lige meget hjalp det. Bestyrelsen håber også her på, at medlemmerne fremover 
vil hjælpes ad med at minde hinanden om, at vi ikke skal overfylde papcontainerne. 
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Fremtidig affaldshåndtering 
Regeringen pålægger kommunerne at affaldssortere i langt højere grad end det finder sted i dag. 
Allerede i løbet af næste år skal vi – også i vores haveforening – sortere vores affald ud i op til 10 
containere. Så kan vi glæde os over, at vi er klar med vores nye affaldssorteringsområde ved siden af 
”Kjosken”. 
 
Vil du være med i et trafikudvalg? 
Opgaven er at se på trafikken (og sikkerheden) generelt i foreningen og på Slørvej. Der er flere steder i 
foreningen, hvor trafiksikkerheden skal have langt mere fokus. Udvalget skal se på ’færdselsregler’, 
skiltning, spejle, afstribning, parkering etc.  
Har du kompetencer/erfaringer med trafiksikkerhed eller måske gode ideer og hænder til at udføre – så 
skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk og meld dig til arbejdet i udvalget.  
 
Når udvalget sammen kommer frem til en samlet trafikplan for vores forening, så kan nogle af tiltagene 
være noget vi kan beslutte med det samme (indenfor budget), andet skal fremlægges og besluttes på 
generalforsamlingen og noget skal vi have Dragør Kommunes accept af. 
 
Parkering på Kirkevej er ulovlig 
Bestyrelsen fremsender (igen) skrivelse til Dragør Kommune angående parkering på Kirkevej. Bestyrelsen 
finder det helt uforsvarligt, at trafiksikkerheden er så ringe i forhold til ’udkørsel/udsyn’ ved udkørsel. 
Bestyrelsen opfordrer Dragør Kommune til at tillade parkering på Kirkevej og således optegne 
parkeringsarealer/-båse, så parkeringer kun foretages således, at det er forsvarligt i forhold til 
trafiksikkerhed. Når vi har svar fra Dragør Kommune, vil dette naturligvis blive meddelt. 
 
Brønd- og målerprojektet 
Warberg & Skov, leverandøren af de nye brønde og målere har ønske om at komme i gang med del 2 og 
sidste del af det samlede projekt – allerede fra medio august. 
Med erfaringer fra forårets brøndarbejder, hvor de fleste medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med 
arbejdets udførelser, så vil foreningen imødekomme ønsket fra leverandørens side om at gå i gang med 
arbejdet 14 dage før aftalt. Bestyrelsen og ’projektet’ vil forberede informationsmateriale hertil. 
Warberg & Skov vil i perioden, hvor arbejderne står på få stillet toilet (det ene af de to på legepladsen) 
og frokoststue (det lille hus på legepladsen) til rådighed. 
 
MIK – sommerens program 
De aktive frivillige i MIK har alligevel fundet løsninger for at give foreningens børn nogle gode 
sommeroplevelser. Information herom findes både på foreningens Facebookside og opslagstavler. 
 
MAK – har (næsten) ingen aktiviteter i år 
MAK har som MIK også på grund af COVID-19 måtte aflyse sommerens arrangementer. Dog har de 
frivillige i MAK fundet det muligt at gennemføre KREA-aftener, der finder sted hver tirsdag i tidsrummet 
fra 17 til 21. 
Dragør Borgerforening har netop været på ’havevandring’ i vores forening, hvor MAK efterfølgende var 
værter for kaffe og kage. 
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Brug af foreningens hus på Legepladsen 
Når foreningens frivillige udvalg afholder arrangementer; petanque-turnering, frivillige arbejdsdage, 
sommerfester etc., så kan det lille lokale på legepladsen tages i brug.  
Det er kommet bestyrelsen for øre, at enkelte medlemmer er uenige i, at huset på legepladsen kun kan 
udlånes privat til medlemmer i forbindelse med afholdelse af børnefødselsdage (brugerne af 
legepladsen) og ikke til private arrangementer, hvor der både kan drikkes alkohol og ryges – det mener vi 
ikke hører til på en legeplads. Bestyrelsen finder det naturligvis ærgerligt, at ikke alle er enige i den 
beslutning, men det er vores klare opfattelse, at vi med denne beslutning også her varetager (de flestes) 
medlemmers (og deres børns) interesse. 
 
Foreningens ”Kjosken” 
Kjosken har eksperimenteret lidt med åbningstiderne – og vil egentlig gerne have åben, når vi kunder 
gerne vil købe – men hvornår er det nu lige, at det er?  
Nu har vi for alvor taget hul på sommerperioden og derfor vil Kjosken have åben hver dag og vil tilpasse 
åbningstiderne efter vores lyst til at handle.  
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer støtter Kjosken, så vi hjælpes ad med at passe på vores lille 
unikke sted midt i foreningen. 
 
Efter generalforsamlingen - Hvem sidder i PF Maglebylunds bestyrelse? 

• Mette Kjersgaard Hansen, Formand 
• Tim Petersen, Næstformand 
• Vivi Zimling, Kasserer 
• Mads Høgh Larsen, Bestyrelsesmedlem 
• Kent Boel Jensen, Bestyrelsesmedlem 
• Lars B. Jørgensen, Suppleant 
• Maria Harrestrup, Suppleant 

 


