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Kære medlemmer 
 
Velkommen til en ny sæson i Maglebylund – 2021. 
 
Vi ser forhåbentlig ind i en ny sæson med højere grad af optimisme end sidste år tillod. MIK og MAK er klar med 
spændende programmer for børn og voksne og bestyrelsen er klar til at støtte op om alle de tiltag, der kan være 
med til at styrke fællesskabet og aktiviteterne denne sommer. 
 
Her er årets første INFO med praktiske oplysninger! 
 
Kørsel i foreningen 
Lørdag den 27. marts åbner foreningen og de to flagstænger i indkørslen bliver rejst. Dette symboliserer og muliggør, 
at vi igen kan køre ind med vores biler på grusvejene. Grusvejene har måttet stå grueligt meget igennem denne 
vinter, da mange medlemmer har trodset vores vedtægter og kørt alligevel.  
Der vil blive indkøbt grus til renovering af vejene og vi ser meget gerne, at jer, der har forårsaget skaderne på 
grusvejene, kommer i gang med at få dem udbedret. Gang H i retning mod Kirkevej vil blive ’rettet op’ af bygherre 
for nybyggeri på gang H. 
Der blev sidste år nedsat et trafikudvalg, der vil se på, hvordan vi kan få bragt hastigheden ned på kørslen i 
foreningen – der bliver kørt alt for stærkt og vi frygter, at der en dag vil ske en alvorlig ulykke. PAS NU PÅ – vi har 
rigtig mange børn i foreningen, der færdes frit og også gerne trygt rundt på vores veje og stier. 
 
Affaldshåndtering 
Haveaffalds- og dagrenovationscontainere kommer til os den 31. marts og bliver opstillet på marken (som sidste år). 
Medlemmerne opfordres til IKKE at køre i bil ned til containerne – det giver ’trafikkaos’, ødelægger grusvejen og 
generer beboerne i området. 
 
Haveaffald 
Haveaffaldscontaineren bliver hentet, tømt og afleveret igen den 6. april (efter påske) – og vil så blive stående til den 
er fyldt.  
Når den er fyldt, bliver den hentet og en ny kommer igen omkring den 1. maj – herefter vil der komme en 
haveaffaldscontainer omkring hver den 1. i måneden (som sidste år). 
Vi bliver nødt til at hjælpes ad med at holde justits med containerne, så der kun kommer afklippet haveaffald i 
haveaffaldscontaineren (så småt, at det kunne være kommet i en papirspose) – så her må ikke komme hele træer, 
jord, cykler eller hvad man nu kan finde på, når ’ingen ser’?! Hvis vi kun kommer det tilladte i containeren, så er der 
plads til, at vi alle kan komme af med vores haveaffald, når vi har brug for det. 
 
Dagrenovation (’køkkenaffald’) 
Dagrenovation vil også foregå som sidste år – vi vil få hentet vores godt tillukkede affaldsposer ved havelågen 
mandag morgen i månederne; maj, juni, juli og august – og i de øvrige måneder må vi selv trave ned til containeren 
bag den ’grønne parkeringsplads’ ved A-gangen. 
 
Kommunikation 
Bestyrelsen arbejder på at finde en ’digital’ løsning for information til medlemmerne. Vi er ved at undersøge SMS- og 
mailløsninger, så det fremover ikke behøver at være Facebook, der skal fortælle om, at der er nyt på hjemmesiden.  
 
Kontortid 
Bestyrelsen åbner for kontortid fra juni måned – og første kontortid vil finde sted torsdag den 3. juni, kl. 19-20. Har 
du spørgsmål til bestyrelsen, så skriv til bestyrelse@pfmaglebylund.dk – her kan du også træffe aftale om et 
personligt møde, hvis du ønsker det. 
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