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Fællesareal 
Alle vores stier har nu fået en belægning på, og det er en sand fornøjelse. Hvis man har lyst til at se 
forskellen på stier med og uden belægning, så kan man gå en tur ned mod Selsø af kommunens stier 
efter legepladsen. Der vil man tydeligt opleve forskellen efter nogle dage med regn.  
Flaskecontaineren er flyttet, og vejen ned til skolen er spærret af, så nu må vi se, hvordan 
trafikmønsteret så tager sig ud. 
Revisorerne opfordrede til, at arbejde udover de almindelige hakkedage bliver udbudt til alle 
medlemmerne, og dette bakker bestyrelsen helt op om.  
Arbejdet kan være reparationer af f.eks. legeplads, bænke, antenneskur. Det kan også være 
forberedelsen eller oprydningen efter en hakkedag, tømning af affaldssækken på legepladsen og 
lignende forefaldende opgaver. 
De som har lyst til dette ekstra arbejde, skal sende en mail til hjortehaven@hjortehaven.dk med 
angivelse af, hvilken type arbejde du har lyst til samt kontaktinformation. 

 

Legepladsen 
Legepladsen kræver en del vedligeholdelse af træet, som årligt skal smøres ind i lindolie, og dette 
arbejde skal Svanholm Legeplads varetage i 2013. 
Vi skal som noget at det første i år have vippen repareret, så den er klar igen.  
For god ordens skyld skal det nævnes, at hundelorte på græsarealer og stier ikke er velkomne. 
Påtal det venligst over for hundeejeren, når det bliver opdaget i gerningsøjeblikket.     
 

Fællesantenne 
YouSee løsningen har også kørt fornuftigt i år, og der er kommet en del nye HD kanaler i 
abonnementet. 
  

Kontingent 
Opfølgning på sidste års beretning vedrørende manglende kontingentbetaling, hvor alt til sidst blev 
betalt, og både advokaten og vi fik vores penge. Det var unødvendige penge at komme af med, så 
derfor opfordrer vi jer til at bruge Betalingsservice. Så er I sikre på, at der bliver betalt til tiden.  
Et rykkergebyr der ikke betales, bliver overført til næste opkrævning. 
Rykkerproceduren er 3 rykkere á 100 kroner, hvorefter sagen overdrages til advokat med yderligere 
omkostninger, som afholdes af skyldner. 
 

Internet 
Der er ca. 52 på nettet, hvoraf 45 har det nye 5Ghz udstyr. 
Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet, og koster mindre end 50 kroner om måneden i 
abonnement.  
 
Webside 
Husk, at vi på www.hjortehaven.dk  løbende opdaterer med oplysninger om arbejdsdage i 
fællesarealer, generalforsamlinger, lokalplaner og øvrig driftsinformation. 
    
Torben Nørskov 


