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Kære medlemmer 
 
75 års – jubilæumsfestival 
Festudvalget er nu i gang og foreningens 75-års jubilæum bliver et brag af en fest – over tre dage! 
Sæt X i kalenderen og reserver dagene fra fredag, den 17. juni kl. 17 til søndag, den 19. juni, kl. 18. 
Glæd jer til masser af musik, mad og underholdning – og forhåbentlig et dejligt sommervejr. 
 
I forbindelse med foreningens 75-års jubilæum er udgivet en bog, der blev uddelt til alle medlemmer på 
den netop afholdte generalforsamling. De medlemmer, der ikke deltog i generalforsamlingen, kan hente et 
eksemplar af Jubilæumsbogen hos Magleriet. 
Bogen vil fremadrettet blive udleveret til nye medlemmer og foreningens direkte interessenter, hvis de 
ønsker et eksemplar – og så længe lager haves. 
 
Standerhejsning 
Traditionen tro samles alle foreningens medlemmer til standerhejsning på legepladsen søndag, den 1. maj 
2022, kl. 12. Her ønsker vi hinanden en god sommer med festlig musik, en bitter (også en tradition) til de 
voksne og is til børnene. Kom og vær med til at skyde sæsonen godt i gang! 
 
Arbejdsweekend 
Forårets arbejdsweekend finder sted lørdag, den 28. maj 2022, og vi mødes kl. 10 på boldbanen og 
fordeler opgaverne mellem os. Vi sparer foreningen for mange penge og hygger os samtidig - og der vil 
være forplejning hele dagen.  
En af opgaver plejer at være, at vi skal rundt og samle affald; slikpapir blæst ind i hække og meget andet – 
men denne opgave kan sagtens løses allerede nu, hvor vi ikke har så meget løv på hække og øvrige 
bevoksning. Så har du tid og mulighed, så er du velkommen til at gå en ’skralderunde’ – heller i dag end i 
morgen, så vi sammen kan holde orden på foreningens område?! 
 
Foreningens kloakker  
Foreningens kloakker har det som udgangspunkt fint. Der er dog enkelte steder, hvor vi skal have foretaget 
reparationer her i løbet af foråret. Vi er alle klar over, at vand er dyrt og derfor skal vi tænke over vores 
vandforbrug – men det gælder altså ikke ved toiletskyl. De moderne toiletter bruger kun lidt vand ved skyl 
og kan således være årsag til at foreningens kloakrør propper til. Opfordringen er derfor: Spar på vandet, 
men ikke ved toiletskyl. Skyl gerne to eller flere gange – og undgå kloakproblemer. 
 
Toiletter på legepladsen 
Vores fælles toiletter er med mellemrum udsat for hærværk og bruges som opholdssted for unge. Det er 
selvfølgelig ærgerligt, at de unge vælger at hygge sig sammen på vores fællestoiletter – og det ærgerlige er 
naturligvis, at der måske ikke er andre steder at gå hen. 
Men det betyder for os, at vores toiletter udsættes for hærværk og at vi derfor må overveje at aflåse 
toiletterne, så kun medlemmer fremover kan få elektronisk adgang. Der arbejdes på at løse problemet. 
 
Elmålere nedtages i takt med ny løsning etableres - internet 
It-gruppen har i forbindelse med at etablere internetforbindelse til os alle opsat elmålere centrale steder 
på flere af foreningens kolonihavehuse. Det er planen, at disse målere nedtages i takt med, at der 
etableres ny løsning, så udvalgte medlemmer ikke længere skal kompenseres for el-forbrug, men at 
elregningen for internetløsningen går direkte til foreningen. 
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Vi er mange, der glæder os til at it-gruppen igen samles og genoptager det frivillige arbejde her i løbet af 
foråret, så flere kan ’komme på’! Der er i øvrigt altid plads til en mere, hvis flere ønsker at være en del af it-
gruppen. Kontakt gerne bestyrelsen, så formidler vi kontakten. 
 
Affaldsløsning 
Der er placeret to containere på parkeringspladsen ved A-gangen; en til restaffald og en til haveaffald. 
Restaffaldscontaineren er til det affald, som du normalt smider i posen under din køkkenvask. 
Haveaffaldscontaineren er til papirsposer (ikke plastik) med haveaffald eller småt afklip (ikke hele træer og 
hække). Skal du fælde et træ eller rydde en gammel hæk for at sætte en ny – så må du selv en tur på 
genbrugspladsen. Turen til foreningens containere foretages på cykel eller gående, da bilkørsel er til stor 
gene for dem, der bor lige i nærheden. 
Fra mandag, den 2. maj får vi hentet vores restaffald (poseafhentning) ved havelågerne. Sæt først 
affaldsposen ud søndag aften og luk godt for posen, så vi undgår at tiltrække rotter. 
Pap og papir kan lægges i containerne på affaldsområdet ved siden af Magleriet. Hvis vi alle er omhyggelige 
med at slå pappet godt sammen, så er der plads til, at vi alle kan komme af med vores pap, når vi har 
behov for det – vis venligst hensyn. 
Dragør Kommune er på vej med en ny affaldssorteringsløsning, som antagelig ’rammer os’ i løbet af 
sommeren – dette vil vi kommunikere meget mere om, når vi nærmer os … 
 
Rotter og ræve … 
Sidste forår flyttede en rævefamilie ind under en terrasse og kunne fint samarbejde med andre af skovens 
dyr for at få spredt vores affald godt rundt i foreningen. Ræven er et spændende dyr, men ikke at have 
boende under sin terrasse – det var noget af en udfordring for vores medlem, der i samarbejde med en 
vildtkonsulent fik løst problemet. Det er ikke bestyrelsen bekendt, at vi har dette problem i år – men 
rotterne, de er her stadig. Rotter elsker alt, hvad der kan spises og rod at gemme sig i – så undgå venligst at 
give rotterne gode levevilkår; pas på dit affald, giv ikke fugle og pindsvin mere mad end du ser dem spise - 
og ryd op på din parcel. 
Ser du en rotte, bedes du anmelde det til Tårnby Kommune via Dragør Kommunes hjemmeside. 
 
Kontortid – torsdage i juni, juli og august 
Første kontortid er torsdag, den 2. juni i tidsrummet fra kl. 19 til 20. Du kan altid kontakte bestyrelsen på 
bestyrelse@pfmaglebylund.dk, hvis du har spørgsmål. 
Når vores nye ejendomsadministrator overtager administrationen af foreningen, så vil mange spørgsmål 
skulle stilles der først – men mere herom, når vi nærmer os … 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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