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Bestyrelsen takker for et godt, 
men anderledes år. 

2020 har på mange måder været et anderledes år. 
Corona gjorde at vi måtte aflyse mange at de 
tratitonelle arrangementer i foreningen, både 
medlemsaftner, det store loppemarked og også 
foreningens generalforsamling.  
 
I bestyrelsen har vi måttet afholde en del af vores 
møder online og i en kort periode måtte vi 
udskyde vurderinger og overdragelser.  
 
Vores opfattelse er at de fleste hen af vejen har 
fundet en vej, hvor det har været muligt at få en 
nogenlunde normal hverdag til at fungere, og 
mange har benyttet sig at muligheden for at gå i 
selvisolation i deres haver.  
 
Vi håber i bestyrelsen at 2021, bliver et mere 
”normalt” år. Hvor vi igen kan få gang i vores 
sociale arrangementer, og ikke mindst kan få 
afholdt vores generalforsamling.  
 
Ny sammensætning i bestyrelsen 

Susanne Hansen er desværre nødsaget til at 
trække sig som bestyrelsesmedlem og 
næstformand af personlige årsager.  
 
Vi takker Susanne for hendes store arbejde 
igennem mange år og altid gode humør, hun vil 
blive savnet.  
 
Michael Hjæresen tiltræder som Næstformand, og 
Ehsan Omraninejhad indtræder i bestyrelsen indtil 
næste generalforsamling.  
 
Nyt om lokalplanen. 

2020 blev også året hvor lokalplanen kom i 
høring, i den forbindelse har bestyrelsen og mange 
af foreningens medlemmer lagt et stort arbejde i at 
afholde møder, skrive høringssvar, kontakte 
politikker mm.  
 
Stor tak til alle der har bidraget! 
 
Den nye lokalplan bliver formentligt vedtaget 
sidst i december måned. Trods massiv modstand 
fra os kolonister og bestyrelser i kommunen. 
 
 

 
Vedtages den nye lokalplan, er foreningerne klar 
til at tage sagen i Planklagenævnet, da både vi og 
vores advokater mener at lokalplanen er i strid 
med kolonihaveloven.   
 
Udvidet brug af kolonihaverne i 
vintermånederne pga. af Corona. 

Flere medlemmer og Kredse har kontaktet 
politikere, både lokale og også i forskellige 
ministerier om mulighederne for udvidet brug af 
kolonihaverne til selvisolation.  
 
I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udsendt en 
vejledning til alle kommuner med mulighed for at 
udvide brugen i vinterhalvåret.  
Her åbnes der op for at der kan gives dispensation 
til selvisolation i op til sammenlagt 3 ud af de 6 
vintermåneder.  
 
Ballerup kommune har dog valgt ikke at benytte 
denne mulighed.  
 
Indsat Ballerups kommunens udmelding. 

Ballerup Kommunes vurdering af ophold i 

kolonihaver i forbindelse med corona-virus. 

Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til 

kommunerne med information om, at det er 

muligt at åbne for flere kortere ophold 

kolonihaver i vinterhalvåret end i dag grundet 

situationen med corona-virus. En henvendelse, 

der også har været omtalt på sociale medier. 

 Ballerup Kommune har vurderet henvendelsen 

fra Erhvervsstyrelsen i forhold til de gældende 

sundhedsfaglige aspekter med et højt 

smitteniveau lokalt og i de omkringliggende 

kommuner.  

 Ballerup Kommune følger Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, og det er ikke en anbefaling, at 

borgerne generelt skal søge væk fra deres boliger 

for at undgå smitte. 

 Ballerup Kommune vurderer ikke, at det er 

sundhedsmæssigt forsvarligt at tilbyde 

vinterophold i kolonihaver af følgende grunde:  

 • De fleste kolonister i Ballerup Kommune bor 

ikke i kommunen. Så en tilladelse til ophold i  
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kolonihaver på grund af corona vil bringe flere 

smittekilder til kommunen. 

 • Mange kolonihavehuse er ikke egnede til 

vinterophold og giver dårligere mulighed for 

hygiejne, afstand og selvisolation inde for 

husstanden end kolonisternes helårsbolig gør. 

 • Alle borgeres hjemkommuner er allerede 

forpligtede til at tilbyde isolationsfaciliteter til 

deres egne smittede borgere ved behov. Derfor er 

ophold i Ballerup Kommunes kolonihaver ikke er 

et nødvendigt tilbud. 

 • Tilladelse til ophold i kolonihaver i 

vinterhalvåret på grund af corona vil potentielt 

blande borgere, der skal i selvisolation, fordi de er 

smittede, med borgere der ønsker at undgå 

smitte.    

 Ballerup Kommune bemærker endvidere, at 

ønsket om selvisolation i en kolonihave er ikke et 

sagligt hensyn efter planloven, og kommunen 

vurderer ikke, at der findes lovhjemmel til at 

tillade øget ophold i en kolonihave med 

begrænsning af smittefare som begrundelse. 

 
 

 
Beskæring og fældning af træ. 

Flere af foreningens træer har haft behov for 
beskæring eller fældning i løbet af året.  
 
På arbejdsdagen, blev der fældet døde træer ved 
åen af foreningens medlemmer.  
 
Tak for det store arbejde til dem der deltog, både 
med træfældning og andre opgaver på arbejds-
dagen.  
 
Her i efteråret har det været nødvendigt at 
beskære træerne ved legepladsen og fælde et 
enkelt træ, som var sygt.  
 

 

 
I denne kolde vintertid 

Søger rotter og mus indendørs, det er ikke sjovt at 
få besøg af disse små pelsdyr. Hverken inde i 
husene eller i haverne.  
 
Sørg for at der ikke henstår køkkenaffald i jeres 
affaldsbeholder i haven, ligesom der ikke må være 
åben kompostbeholder. Det gælder om at ikke at 
give skadedyrene gode levebetingelser. 
 
Skulle man alligevel observere rotter, har man 
melde pligt til kommunen.  
 
Vandaflæsning 
Årets sidste opgave bliver aflæsning af 
vandmålere. Det bliver gjort d. 31. december om 
eftermiddagen. Vandopkrævningen kommer på 
samme opkrævning som kontingentet for januar 
kvartal. Den bliver sendt fra Nets sidst i januar og 
forfalder til betaling d. 1. februar 2021.  
Modtager du et girokort fra Nets, bedes du betale 
det og samtidig tilmelde det til PBS. 
 
Nabo hjælp 
Er du ude og se til dit hus her i vintermånederne, 
så hold også øje med naboernes huse. Er alt som 
det skal være? 

 

Kommunikation til bestyrelsen 
Alt henvendelse til bestyrelsen skal ske via 
foreningens mail: bestyrelsen2750@gmail.com  
eller i kontortiden. Kontortiden uden for sæson er 
den første søndag i måneden mellem kl. 10-11. 
 
Henvendelse til bestyrelsen via Facebook, 
besvares ikke, Facebook er for medlemmer til 
medlemmer. 
 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig 

glædelig jul og en rigtigt godt nytår. 
  

 

 


