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Kære havelejere                         
Foråret er godt i gang, og vejret er med os. Det har vi trængt til i disse 
meget anderledes tider. Vi håber alle har det godt, og er sluppet for 
corona virussen.

Kontortid d. 16.april i Granlyst

Vi åbner op for kontortid igen, men det vil ikke foregå som det plejer. Det 
vil være i GRANLYST, der er mere plads – og kun 2 kan komme ind ad 
gangen, så det vil nok tage længere tid end I er vant til. Det foregår efter 
de retningslinjer, der er udstukket af sundhedsstyrelsen. 
Hold 2 meters afstand til hinanden, vi sørger for håndsprit.

Ansøgninger byggeri 

Vi modtager rigtig mange ansøgninger til byggeri, hvilket jo er dejligt, så 
sker der noget i haverne. Vi har svært ved at følge med - derfor vil der 
fremadrettet være en behandlingstid på op til 14 dage, fra vi har 
modtaget ansøgning, til I får svar. 
Kom med en udførlig tegning af byggeri i god tid inden det skal 
påbegyndes. 
Det vil fremover ikke være muligt at komme til kontortid med tegning og 
få godkendt denne med det samme.

Haveleje
Der er stadig mange der mangler at betale haveleje. Der kan betales 
kontant d. 16.april,  men vi opfodrer så mange som muligt til at indbetale 
haveleje til banken på reg: 5396 konto 07783005! 

Vurderinger af haver
Vurderinger af haver starter op 10.maj, men man kan stadig ringe 
mandage og bestille tid til vurdering på 51420219 mellem kl. 18-20.

Torsdagsbaren – åbner ikke endnu
Forbliver desværre lukket indtil d. 10.maj, da vi ikke må forsamles mere 
en 10 personer. Men vi glæder os til at se jer alle sammen til en snak og 
hygge igen og håber at alt snart bliver normalt igen, men lad os står 
sammen om ikke at være sammen. 

Det er med forbehold for nye retningslinjer, i forhold til
forsamlinger over 10 personer.

Permakultur er aflyst

Besøg i haver den 19. april er aflyst.



Dagrenovation

Vores dagrenovation er kommet godt i gang. 

MEN MEN MEN allerede nu ser man fjernsyn og andet, 
der ikke hører til - det skal i SELV komme af med. 
Vi ser også haveaffald i restaffald, det kan i godt gøre bedre. 
Husk at sortere rigtigt, så vi ikke får en kæmpe regning, 
det har Granly ikke råd til. 
Hvis man har separations-toilet, må poser fra dette, 
ikke kommes i restaffald, dem skal man selv komme af med. 

Hvis reglerne ikke overholdes, kan overvågning blive 
nødvendig, vi håber ikke det kommer så langt! 

Storskrald 2.maj kl.8-11:30

Vi har valgt at gennemføre vores storskrald. I har sikkert en del 
haveaffald, I gerne vil af med. Det bliver heller ikke, som det plejer. 
Det vil ikke være muligt at få afhentet sit skrald i haven denne gang, og 
man kan ikke få hjælp til at tømme sække på skraldepladsen. 
John Hougaard vil stå klar til at guide jer, men husk at holde afstand. 

Det betyder også at i husker at holde afstand til hinanden, så det kræver i
tager tålmodigheden med jer ned på pladsen. 

I kan komme af med fliser, jern, sten og haveaffald, men husk at 
køleskabe/vaskemasiner og andre elektriske ting, skal i selv komme af 
med. 

Ukrudtstur 4.maj

Vi kommer en tur rundt og kigger på haver! Der kommer jo ikke til at 
være så meget, da mange af jer har haft mere tid i haven end I plejer. 
Erbdu ikke er kommet i gang, har du tid til det nu.

EM fodbold aflyst
- så vi kan ikke se de danske mestre på storskærm i Granly :-)

HUSK FARTEN
i HELE kolonien er 10 km/time 

– også for jeres håndværkere!

De bedste forårshilsner fra Bestyrelsen                                      


