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Sæsonafslutning 
Sæsonen nærmer sig sin afslutning alt for 
hurtigt. En sæson som i starten af sæsonen 
stadig var præget af Corona. Heldigvis blev 
landet langsomt åbnet op igen i takt med at 
flere og flere blev vaccineret. Det gjorde at vi 
kunne får gang i vores medlems aftener og 
også fik afholdt foreningens 70 års 
jubilæumsfest samt en forsinket 
generalforsamling.  
 
Det har været dejligt, at vi har kunne ses igen 
og vi takker alle de frivillige, som har hjulpet 
til, så vi har kunne afholde arrangementerne.  
 
Lokalplan 
I starten af 2021, blev lokal plan 182 vedtaget 
af Ballerup kommune og det betyder at 
lokalplanen nu er gældende, også selvom 
foreningen sammen med de 6 øvrige 
foreninger har indsendt klage til 
Planklagenævnet. 
 
Ophold uden for sæson er derfor som 
følgende, indsat fra lokalplanen: 
3.4: der er forbud om ophold i kolonihaverne i 
tidsrummet 21.00-07.00 i perioden fra den 
1.oktober til de 1 april, på nær i uge 42, uge 7 
og 8 samt juleferieperioden (fra første 
weekend før den 24. december og til om med 
den første weekend i januar) og påskeferien 
(fra skærtorsdag til og med 2. påskedag)  
 
Der kan yderligt ske ophold i tidsrummet fra 
kl. 21.00-07.00 i følgende weekender i uge 6, 
12, 39 og 41. 
 
Definition af en weekend: fredag til søndag 
aften. Dvs. max 2 overnatninger 
 
Vores brugsret 
Som vi skrev om sidste år, mener vi stadig at 
vores brugsret til vores koloni er blevet 
begrænset væsentligt i forhold til før 
lokalplan 182 blev vedtaget.  
 

Og vi håber derfor at Planklagenævnet er 
enige med os i denne betragtning. Men indtil 
videre, må vi altså indordne os under den nye 
lokalplan.  
 
Lokalplanen kan findes på kommunens 
hjemmeside, under lokalplan 182.   
 
Arbejdsdag                                                  
Lørdag den 24.9.2021 afholdes årets sidste 
arbejdsdag og vi håber at se mange af jer.  
 
Gratisreolen og biblioteket 
Gratisreolen lukkes og tømmes for sæsonen 
den 26. september. Det er også sidste dag, 
hvor det er muligt at hente bøger i 
biblioteket til den lange vinter.  
 
Storskrald 
Søndag den 26.9.2021 mellem kl. 10-12 er 
det muligt at aflevere sit storskrald.  
 
Store ting skal ind først i containerne, så 
forsøg at komme så tidlig som muligt, hvis du 
har store ting som f.eks. køleskab, sofaer 
eller lign.  
 
Har man store mængder eller mulighed for 
det, henstilles der til at man selv bortkører sit 
storskrald til genbrugsstationen.  
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Jubilæumsfest 
Så lykkes det os endeligt at kunne afholde 
foreningens 70 års jubilæumsfest. Og sikke 
en fest.  
 
Arrangementer om dagen med hoppeborg, 
andedam, lagkager og kaffe var desværre 
præget af dårligt vejr. Men de, der mødte op, 
havde en dejlig eftermiddag.  
 

 
 

Om aftenen var der gjort klar til den helt stor 
fest med stort telt, DJ, liveband, lækker mad 
og personale så alle kunne nyde festen. 
 
Ballerup kommunes Viceborgmester Lolan 
Ottesen og Kredsens formand Kirsten Holm 
kom forbi og havde både fine gaver med og 
holdt taler.  

 
 

Festen sluttede kl. 02.00 med pølsevogn.  
 
En helt fantastisk fest, hvor dansegulvet var 
fyldt fra start til slut. 
 
Tak til alle der deltog og hjalp til.  
 
Generalforsamling 
Årets generalforsamling blev afholdt mandag 
den 30. august og blev afholdt i et stort telt 
på foreningens græsplæne, da vi havde 
mulighed for at beholde teltet fra 
jubilæumsfesten uden yderligere 
omkostninger. Fremmødet var ca. 90 
mellemmer. Det var lidt mindre end normalt.  
 
Bestyrelsen takker for valget og god ro og 
orden.  
 
Kontortid og affald uden for sæson 
Fra 1. oktober 2021 
I forbindelse med at sæsonen slutter, ændrer 
kontortiderne og muligheden for at aflevere 
sit affald.  
 
Årets sidste medlems aften  
er torsdag den 30. sep.  mellem 18.30-21 
Hvor vi slutter af med frikadeller og 
kartoffelsalat. 
  
Søndag den 3. okt. kl. 10-11 
Kontortid, dagrenovation og grønt affald. 
 
Søndag den 24. okt. kl. 10-11 
Kontortid og sidste gang det er muligt at 
aflevere dagrenovation og grønt affald.  
 
Fra 1. nov.  
Er der kontortid den 1. søndag i måneden 
mellem kl. 10-11, indtil sæsonopstart til 
foråret.  

 
 

Med ønsket om et godt efterår  
Bestyrelsen AF Tjørnebjerg 


