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Fællesareal 
Vi er allerede godt i gang med aktiviteterne på fællesarealerne. Her er der blevet fældet en masse 
træer på den nordlige del af området, og et hold gartnerelever har igen i år beskåret træer. 
Vi har bestilt landmåler til at kridte stregen op i området mod skolen og marken. Når det er på plads, 
giver vi området en tiltrængt make-over, så det bliver lige så præsentabelt som de øvrige arealer. 
På hakkedagene var der en lille stigning i antallet af fremmødte, og det håber vi fortsætter i 2012. 

 

Legepladsen 

Legepladsen kræver en del vedligeholdelse af træet, der skal smøres ind i lindolie, og faldunderlaget 
skal efterfyldes med flis. Volden foran indgangen bliver flyttet om langs piletræerne. 
 
For god orden 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 
Vi er godt tilfredse med YouSee løsningen, hvor driftsstabiliteten er meget høj. Der har kun været 
få udfald, og endvidere er elregningen blevet mikroskopisk lav i forhold til dengang, vi selv havde 
alt udstyret i antenneskuret. 
 

Kontingent 
På trods af at kontingentet er blevet væsentligt mindre, er der blevet udsendt flere rykkere for 
manglende indbetaling. En enkelt måtte sendes til advokat, før der blev betalt. Vi bruger for meget 
tid på disse rykkere, og derfor opfordrer vi jer til at bruge Betalingsservice, så I er 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 

Alle der har de gamle SMC 2,4GHz routere bør udskifte det til de nye og hurtigere 5GHz routere. 
Læs mere om det på vores webside www.hjortehaven.dk.  
Der er 59 på nettet, hvoraf 45 har det nye 5Ghz udstyr. 
Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet og 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. 
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