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Fællesareal 

Der er ikke sket de store ændringer på fællesarealerne. Desværre må vi konstatere, at vi stadig kan 

bruge flere hænder på de planlagte arbejdsdage. Der er behov for hurtig hjælp til:  

Reparationer af legeplads, bænke, antenneskur herunder forberedelsen til eller oprydningen efter en 

hakkedag, tømning af affaldssækken på legepladsen eller fjerne væltede træer og lignende 

forefaldende opgaver. 

Har du lyst til at give et nap med til dette ekstra arbejde, så send en mail til 

hjortehaven@hjortehaven.dk med angivelse af, hvilken type arbejde du har lyst til samt 

kontaktinformation. 

 

Legepladsen 

Svanholm Legeplads har den almindelige vedligeholdelse af al indsmøring af stolperne med lindolie. 

Herudover foretager de samtidig et eftersyn af legeredskaberne, og de havde intet at bemærke. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at hundelorte på græsarealer og stier stadig ikke er 

velkomne. 

Påtal det venligst over for hundeejeren, når det bliver opdaget i gerningsøjeblikket.     

 

Fællesantenne 

Vi udvider YouSee-aftalen så den ud over tv også omfatter bredbånd. Priserne på bredbånd starter 

fra 129 kroner om måneden, hvilket er et godt alternativ til Grundejerforeningens internet for dem 

der også gerne vil se film over internettet. YouSee stiller sig gerne til rådighed for en 

informationsaften, hvor de fortæller om deres nye fritvalgspakker. Bestyrelsen vil gerne arrangere 

en sådan aften, men vi vil gerne have din tilkendegivelse om, hvorvidt vi skal gå videre med det. 

Send en mail hurtigst muligt til hjortehaven@hjortehaven.dk.  

 

Jubilæum 

Vi har 30 års Jubilæum den 3. juli. Vi har foreløbig afsat 10.000 kroner til at fejre denne 

begivenhed, såfremt der er stemning for dette arrangement. 

Planen er, at vi afholder det ved petanque banerne om lørdagen d. 5. juli.  

Vi har derfor brug for nogle festmennesker, der har lyst til at tage del i forberedelserne til et sådan 

arrangement. Er du frisk på det, så send en mail til hjortehaven@hjortehaven.dk.  

 

Internet 

Der er ca. 50 på nettet, hvoraf 45 har det nyeste udstyr (5GHz). 

Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet, og herefter under 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 
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