Andelshaverne Tjørnebjerg
Nyhedsbrev juni 2020
Lokalplan
Lokalplanen var til 2 behandling i TMU (Teknik
og miljøudvalget) tirsdag den 6.6.2020.
Her blev også fremlagt en revideret køreplan. Kort
skitses op nedenfor.
Vi anbefaler alle at gå ind og læse forslaget til
lokalplanen på kommunen hjemmeside. Her kan
læses både om fremtidige byggeri og
vinterbenyttelse.
-----------------------------------------------------------Revideret køreplan for en samlet
kolonihaveindsats og borgerproces.
Juni 2020: lokalplan forlagt i TMU
Juli-august: Lokalplanen sendes i høring i 10
uger afsluttende den 6. sep. 2020.
Visuelt borgermøde.
August-september: møde med foreningerne om
evt. drone flyvninger og landopmålinger.
Herefter udvælger kommunen de første 50
overbebyggelsessager, og opstart påbudsager.
Efterår: vedtagelse af ny lokal plan for
kolonihaver i Ballerup Kommune.
November 2020- august 2021: Dialog med den
enkle kolonihaveejer samt foreningernes
bestyrelse om ulovlig beboelse og lovliggørelse af
byggeriet. Dette forventes af strække sig over den
resterende projektperiode.
Forår 2021: efter vedtagelsen af lokalplanen
udstedes en general frist for fysisk lovliggørelse af
al byggeri i kolonihaverne, der giver mulighed for
at kolonisterne kan få bragt forholdende i orden.
Fristen forventes at blive til forår 2021.
-----------------------------------------------------------Foreningens bestyrelsen vil både i samarbejde
med kredsen under Kolonihaveforbundet og som
forening lave høringssvar til den nye lokalplan.
Samtidig opfordrer vi også hvert enkelt medlem
om at lave høringssvar.
Byggeansøgninger.
Så snart lokalplanen kommer i høring, kan
foreningen ikke længere give byggetilladelser. I
stedet vil byggeudvalget følge op på
igangværende byggesager.

Generalforsamling
Kolonihaveforbundet har meldt ud at det stadig
ikke er muligt at afholde generalforsamlinger.
Med de restriktioner regeringen pt. har udsendt vil
det for vores foreningen kræve et lokale der kunne
rumme min. 800 personer som skal kunne sidde
med en meters mellemrum.
Vi håber snart at der åbnes op, så vi kan få afholdt
generalforsamlingen.
Medlemsaften
Vi og mange medlemmer savner
medlemsaftnerne, og vi har derfor besluttet at
holdes sæsonens første medlemsaften, torsdag den
9. juli. Kl. 19.00-21.00. Har du lyst til at give en
hånd med, så skriv en mail til bestyrelsen.
Medlemsaften afholdes med forbehold for
regeringens udmelding den 8. juli.
Vi glæder os til at se jer alle til et par hyggelige
timer.
Kontortid og affald
Kontortid og affald er tilbage til normale tide.
(husk at se på din kalender om der er undtagelser)
Kontortid
Torsdage mellem 19-20
Affald
Torsdage mellem19-20 samt
søndage mellem 10-11.
Begge dage kan der afleveres dagrenovation og
grønt affald. (dog med undtagelse af de dage hvor
der afholdes medlemsaftner, her kan der kun
afleveres dagrenovation.
Jubilæumsfest
Som alt andet har Covid19 sat en stopper for den
ellers planlagte jubilæumsfest den 29. august. Det
er vi rigtige ærgerlige over, men vi vil i stedet
forsøge at arrangere at mindre arrangement med
lidt for børnene og evt. grill eller pølsevogn og
fadøl. Vi indkalder planlægningsudvalget til et
møde hurtigst muligt.
Med ønsket om en rigtig dejlig sommer
Bestyrelsen AF Tjørnebjerg

