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Fællesareal 

Der er ikke sket de store ændringer på fællesarealerne, men der er til stadighed brug for hjælp til 

vedligeholdelsen af fællesområdet. Det er vigtigt at deltage i nogle af disse arbejdsdage, hvor 

arbejdet består i alt lige fra at fjerne ukrudt til reparationer af legeplads, bænke, antenneskur. Der er 

også brug for hjælp til både at forberede samt rydde op efter en hakkedag. 

Opgaver som beskæring af træerne varetages af gartnerelever under kyndig vejledning fra deres 

lærer, - og en stor tak til dem for det. 

 

Legepladsen 

Svanholm Legeplads har den almindelige vedligeholdelse af legepladsen, som omfatter al 

indsmøring af stolperne med lindolie. Herudover foretager de samtidig et eftersyn af 

legeredskaberne, hvilket medførte at stolper til vippen er blevet udskiftet. 

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.     

 

Jubilæum 

Vi afholdte 30 års Jubilæum i juli, og det blev en større succes end vi havde turdet håbe på idet der  

mødte omkring 100 deltagere op.  

Der var heldigvis mange som havde tid og lyst til at hjælpe til med at sætte 3 telte op, lave mad og 

grille, arrangere lege, og ikke mindst at rydde op igen. 

Et arbejde der strakte sig over 3 dage, - en stor tak til alle. 

 

Internet 

Der er ca. 50 brugere af Grundejerforeningens internet. Nettet er beregnet som et billigt alternativ til 

dem som ikke har brug for at se film og andre krævende opgaver på deres PC´ere. 

Vi oplevede så vores første ”store” nedbrud siden starten i 2004, hvor vi var uden internet i 24 timer, 

hvilket nok har været en prøvelse for mange af os. 

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 

fællesarealet, generalforsamlinger, lokalplaner og øvrig driftsinformation. 
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