
Andelshaverne Tjørnebjerg 
 Nyhedsbrev maj 2020  

Opdatering i forbindelse med 

COVID19 

Efter regeringens åbning op af fase 2 

og efter kolonihaveforbundets 

anbefalinger, åbner vi igen op for 

vurderinger, overdragelser og 

kontortid, selvfølgelig med de 

forbehold, som der skal tages.  

 

Kontortiden afholdes i det store 

lokale i foreningens huset.  

Kontortider i maj måned 

Den 14.5.2020 kl. 19-20 

Den 28.5.2020 kl. 19-20 

Herefter følger vi igen den udsendte 

kalender. 

 

Byggesager 

Det er nu igen muligt at få godkendt 

tegninger i kontortiden, så skal du til at 

bygge eller har du fået en 

forhåndsgodkendelse skal du lige et 

smut forbi kontoret, med din tegning 

så du kan underskrive den.  

 

 

 
 

Aflevering af affald maj måned 

Torsdag den 14.5.2020 mellem 18-20 

Søndag den 17.5.2020 mellem 10-12 

(Ekstra da GF er udsat) 

Søndag den 24.5.2020 mellem 10-12 

Torsdag den 28.5.2020 mellem 18-20 

 

Dette er gældende for både 

dagrenovation og grønt.  

Medlemsaftner 

Medlemsaftnerne er desværre stadig 

aflyst, men vi håber at vi snart kan 

mødes igen til hyggeligt samvær.  

 

Frivillige til at lave et trægulv i vores 

nye skur søges ���� 

Vores nye skur som blev bygget sidste 

år, mangler lige det sidste før det kan 

tages i brug. I den forbindelse søger vi 

nogle friske m/k der har lyst til at 

bygge et trægulv. Vi kvitterer 

selvfølgelig med godt selskab og en 

god frokost.  

 

Har du lyst til at give en hånd med så 

skriv en mail til 

bestyrelsen2750@gmail.com 

 

Ordensregler i foreningen. 

Nu når sæsonen er godt i gang 

opfordrer vi til at læse Ordensreglerne 

igennem.  

Særligt henviser vi til nedenstående 

punkter i Ordensreglerne: 

§10 vedr. støjende redskaber. 

Hverdage: senest kl. 20.00 

Lørdage: 9.00-17.00 

DOG KUN UNDER STOR 

HENSYNSTAGEN TIL NABOERNE 

Søn og helligdage: mellem 9-12 
 

Parkering 

Husk at parkering stadig kun er tilladt 

på de dertil indrettede P-pladser eller 

på egne private parkeringspladser på 

egen grund. 

Det er ikke tilladt at parkere på vejene. 

 

Med ønsket om en god sommer 

Bestyrelsen 


