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Fællesareal 

Under det store snefald i vinter knækkede grene og stammer på mange af vores træer i fællesarealet. 

Nu er der behov for oprydning, og vi ved allerede nu, at vi ikke kan anvende gartnerelever, som 

igennem årene har beskåret træerne. De har valgt at bruge deres kræfter lokalt i Roskildeområdet.   

Vi har derfor brug for ekstra arbejdskraft her til foråret, og lægger derfor ud med to store 

arbejdsdage, hvor der efterfølgende vil blive serveret smørrebrød i skuret. 

 

På sidste generalforsamling kom der ønske om ekstra skraldestativer, og de er nu sat op. 

René er stoppet som græsmand, og jobbet er overtaget af Bent.  

 

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. 

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. 

 

Kontingent 

Det er ikke alle, der husker at betale deres kontingent til tiden. En god ide kan være at tilmelde 

kontingentet til Betalingsservice, så man slipper for rykkergebyr. Rykkerproceduren er 3 rykkere á 

100 kroner, hvorefter sagen overdrages til advokat med yderligere omkostninger, som afholdes af 

skyldner. 

Et rykkergebyr der ikke betales, bliver overført til næste opkrævning. 

 

Fællesantenne 

Et utæt antenne kabel er blevet udskiftet.  

 

Internet 

Der er ca. 40 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 har udskiftet routeren til en kraftigere model, så den bedre kan håndtere filtrering af uønsket 

trafik. 

Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet, og herefter under 50 kroner om måneden i 

abonnement.  

 

Webside 
Vi har lagt websiden om, så den er mere tidssvarende. Siderne under medlemmer er beskyttet med 

kodeord. Det er som det gamle bare uden brugernavn. 

Vi informerer løbende på www.hjortehaven.dk om arbejdsdage i fællesarealet, generalforsamlinger, 

lokalplaner og øvrig driftsinformation. 

    

Torben Nørskov 

http://www.hjortehaven.dk/

