
 

 

 

 

 

 

 Man kan godt trimme sin hæk flere gange. 

 Man skal holde ukrudt væk langs hækken på vejen og til midten af 

stien. 

 Haveforeningen er vores alles, og vi skal alle værne om den, og et 

godt naboskab. 

 At sortere affaldet rigtigt 

 At fylde huller på stien op, ud for din matrikel 

 

 

 

Lige et par citater til at starte sommeren på: 

 Godt samarbejde kommer ikke af sig selv. 

 Det kræver tålmodighed, fokus og viljen til at tage ansvar. 

 Glæde og lykke kommer ikke af hvad du får, men hvad du giver. 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en solrig og hyggelig sæson.  

Helle, Marianne, Mette, Thomas, Frank, Karen Margrethe, Hanne og 

Yvonne  

 

HF ENERGIEN 

Program 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vores hjemmeside www.hfenergien.dk  
For at se andet end forsiden, skal du benytte bruger ID 
og password. Er opslået på kontoret. 

http://www.hfenergien.dk/


VANDÅBNING: 

Hovedhane kl. 10:00 og haver kl. 11.00 lørdag er den 27. marts (Der tages 

forbehold mht. vejret frost m.m.) 

En eventuel ny dato bliver annonceret på mail og i udhængsskabene. 

 

STORSKRALD 

Lørdag den 24. og søndag den 25. april fra kl. 10.00 til kl. 13.00 

Lørdag den 8. og søndag den 9. maj fra kl. 10.00 til kl. 13.00 

Byggematerialer modtages ikke 

Køleskabe, frysere og andet el-skrot, skal anbringes uden for container.  

Vi opfordrer til ikke at stille ting ude foran container, efter kl. 13.00. Vi håber at det 

bliver respekteret. Så lad nu være med, at sætte noget uden for, i dette tidsrum. Det 

er ikke bestyrelsens opgave at rydde det op. 

 

DAGRENOVATION: 

Fra onsdag den 7. april (slutdato kendes p.t. ikke) HUSK at sortere affaldet og 

bruge de respektive beholdere til det der står på dem og ikke andet.  

TÆNK PÅ MILJØET. Respekter det nu så vi ikke får store bøder!!!!! 

 

MILJØFARLIGT AFFALD: 

Stilles ved miljøskabet, efter aftale med Niels have 48 

 

VANDLUKNING Bemærk !!!!!!: 

Lørdag den 30. oktober – kl. 10.00  

Alle haner skal være lukket  

Ellers mister vi trykket. Husk din vandvarmer skal være tømt. 

Husk aflæsning af din/jeres vandmåler og læg formularen i staldens postkasse, 

senest den 30. oktober. Det koster 500,- kr. hvis du ikke aflæser/leverer til tiden. Du 

kan evt. hente en kopi af formular på kontoret, hvis du ikke selv kan skrive ud. Du er 

selv ansvarlig for at tjekke, at din vandmåler virker. Evt. ny vandmåler SKAL købes 

af foreningen i kontortiden. Prisen er pt 475,- kr. 

 

GRUS: 

Der vil blive bestilt grus til opfyldning af huller, ud for jeres matrikler. Gruset vil blive 

lagt på parkeringspladsen.  

Der kommer opslag i udhængsskabene og på mail. 

 

 

HAVEVANDRING: 

Løbende opsyn foretages af bestyrelsen. Vi tager denne vandring, fordi vi vil 

sikre os, at vores fælles ordensregler bliver overholdt. Gør de ikke det får  

du/I en mail om udbedring af manglende havearbejde. Hvis det ikke bliver 

udbedret, vil vi sætte en gartner på opgaven, for din regning. 

 

GENERALFORSAMLING: 

BEMÆRK! Søndag den 30. maj fra kl. 10.00 til 12.00 i stalden. Forslag du 

ønsker at stille, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse. 

COVID-19 restriktioner vil disse selvfølgelig blive overholdt. 

 

SANKT HANS FEST: 

Onsdag den 23. juni kl. 19.00 til ?? i og ved Stalden 

 

SOMMERMØDE: 

Søndag den 15. august fra kl.10.00 til kl. 11.00 i Stalden 

 

FÆLLESARBEJDE: 

Se udhængsskabene (også mail) og det er fra kl. 10. til kl. 13.  

Det koster 500,- kr., hvis din have ikke møder op. Husk du skal selv sørge for 

at bytte med en anden, hvis du er forhindret. 

 

BEMÆRK TIDERNE!!! 

Bestyrelsens kontortid er søndage fra 2. maj til 26. september fra kl. 10.00 til 
kl. 11.00. Uden for denne periode send mail til energien41@gmail.com  
Spørg om forskellige forhold, der omhandler div. regler m.m. 
 

AKTIVITETER: 
Når der er nye informationer om COVID-19 og sociale aktiviteter, vil der 
komme opdateringer i udhængsskabene og på Energiens hjemmeside.  
Lad os håbe vi kan have mere kom sammen i denne sæson. 
Kom meget gerne med forslag til bestyrelsen. 

 

 

mailto:energien41@gmail.com

