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Brønd- og målerprojekt 

Nu har brøndarbejderne været i alle haver og de nye brønde og målere står klar. 

En gruppe af frivillige har sammen med bestyrelsen udarbejdet en vejledning/ orienteringsfolder, hvor du 

kan finde alt, hvad der er godt at vide om de nye brønde og målere. 

Vejledningen vil løbende blive opdateret, når vi er klar med yderligere information, men den udgives nu, så 

du ikke er i tvivl om, hvordan du åbner og lukker for vandet til dit hus. Husk, at det er dit ansvar at få lukket 

for vandet og frostsikret dit hus – lige som du kender det fra tiden uden målere.  

Du finder vejledningen/orienteringen her  

Der er to vigtige ting du skal være særligt opmærksom på: 

1. Der skal være uhindret adgang for aflæsning af vandmålere i uge 52 og 53 – også i år. 

a. Parceller hvor der ikke er adgang til aflæsning af vandmåler i perioden mellem jul og nytår 2020, vil 

blive noteret for en første gangs aflæsning på 0. 

2. Topdækslet skal være korrekt placeret på brønden, så måleren kan sikres at være frostfri. 

Sommeren er slut – derfor … 

Foreningen lukker nu for vinteren og derfor bedes alle medlemmer være opmærksomme på følgende: 

• Der må ikke køre biler uden særlige tilladelse (bygge hus) i grusgangene. Alt trafik skal foregå på 

asfalteret vej. 

• Der er ingen affaldshåndtering i foreningen om vinteren. Derfor bedes du tage dit affald med dig, 

når du tager hjem fra dit weekendophold. 

• Kun det ene af de to toiletter på legepladsen holdes åbent for vinteren. 

• Har du brug for at tale med bestyrelsen så skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk 

Når bestyrelsen flere gang i løbet af sommeren har bedt dig om  

• at klippe din alt for høje hæk i bagskel eller beskære dit træ – ned til max 8 meter, 

• at fjerne din campingvogn eller trailer – (det er ikke tilladt at have dem her i foreningen), 

• at nedtage dit hegn – (det er IKKE tilladt at have hegn omkring sin parcel) eller 

• at få klippet din hæk ind – så der er mindst 2,8 meter på tværs af grusgangen 

… så gør det nu!  

 

Det er konfliktfyldt og ærgerligt, når enkelte medlemmer bare gør det, de har lyst til. Det er ikke 

bestyrelsens opfindelse, at vi har regler og love, men det er bestyrelsen opgave at forvalte efter dem – 

reglerne er i øvrigt også udarbejdet for at være med til at minimere konflikter mellem naboer.  

Og til alle jer andre – tak for en dejlig, men alt for stille sommer  

Vi håber, sammen med MIK og MAK, at sommeren 2021 bliver uden corona. Børnene savner deres 

’børneuge’ og vi andre vil glæde os til loppemarked, Café Morgenstemning, banko, vinsmagning, film- og 

fodboldaftener og meget mere …  

God vinter! 

http://www.pf-maglebylund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Nye-vandbr%C3%B8nde-med-vandm%C3%A5lere-Udgave-1.-oktober-2020.pdf
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