Andelshaverne Tjørnebjerg
Nyhedsbrev juli 2021
Så kom sommeren
Så kom sommeren med masser af dejlig solskin, dejligt
at se det summer af liv overalt i foreningen.

Hvornår må jeg bruge larmende værktøj?
I sommersæsonen 1. maj – 30. september gælder
nedenstående regler:

Lokalplan
Lokalplanen er stadig til behandling i Planklagenævnet,
som har besluttet at klagen ikke har opsættende
virkning. Det betyder at lokalplan 182 er gældende.

Ved brug af motoriserede eller elektriske redskaber
eller maskiner skal der udvises størst muligt
hensyntagen til omkringboende, og afsluttes således:

Byggeansøgninger.
På hjemmesiden kan I finde vejledning til byggeri, der
er kommet mange nye regler, og som altid skal I lige
forbi kontoret og have godkendt en tegning før I kan
begynde på jeres byggeri.
Medlemsaften
Endelig lykkes det af afholde en medlemsaften med
grill. Rigtig hyggelig aften og tak til de mange
frivillige der hjalp til.
Næste medlemsaften er den 5. august.
Har du lyst til at give en hånd med så send en mail til
bestyrelsen. Bestyrelsen2750@gmail.com

Hverdage: senest kl.20.00.
Lørdage: mellem kl. 9.00 og 17.00
DOG KUN UNDER STOR HENSYNTAGEN
TIL NABOER
Søn- og helligdage kun mellem kl. 9.00 og 12.00.
Rotter
Der er desværre observeret rotter flere steder i
foreningen. Dette er anmeldt til Ballerup kommune
som tager sig at bekæmpelsen. Man har pligt til at
anmelde hvis man ser en rotte, anmeldelse kan ske via
kommunens hjemmeside. Som herefter rykker ud
dagen efter eller en af de nærmeste dage.

Kontortid og affald
Kontortid og affald
(husk at se på din kalender om der er undtagelser)
Kontortid
Torsdage mellem 19-20, dog undtagen 1.torsdag i
måned. (Medlemsaften)
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.
Parkering
Flere steder er der observeret henstillet trailer på
foreningens fællesparkeringspladser samt biler
parkeres på vejen. Og vi må gøre opmærksom på
foreningens husorden stk. 13, hvor det ikke er tilladt at
parkere uden for anlagte parkeringspladser samt stille
trailer, campingvogne mm.
På egne og foreningens anlagte parkeringspladser må
der kun henstilles personbiler, og mindre varevogne
under 3500 kg.
Hverken egne parkeringspladser eller de af foreningen
anlagte parkeringspladser må benyttes til henstilling af
u indregistrerede køretøjer, campingvogne eller
lignede.

Det er meget vigtigt at sikre sig at der ikke ligger
madvarer eller andet der tiltrækker rotter.
Jubilæumsfest
Bestyrelsen samt festudvalget er i fuld gang med at
arrangere foreningens jubilæumsfest den 28.8.2021. Vi
håber at kunne lave et arrangement for børn og voksne
om dagen, og om aften en stor fest kun for voksne, med
tre retter mad, musik og dans.
Indbydelser vil snart lande i jeres mailboks.
Generalforsamling
Husk der er generalforsamling mandag den 30.8.2021,
i et stort opsat telt ved foreningshuset. Indskrivning fra
kl. 16.00, generalforsamlingen starter kl. 17.00.
Indkaldelsen er sendt ud på mail. Skulle du mod
forventning ikke have modtaget den, så send en mail til
bestyrelsen2750@gmail.com eller kig forbi i
kontortiden.

Med ønsket om en rigtig dejlig sommer
Bestyrelsen af Tjørnebjerg
Støjende

