Nyhedsbrev april 2019.
Efter generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb godt, og hvis du endnu ikke har fået læst referatet, så kan du finde det på vores
hjemmeside sammen med referater fra tidligere generalforsamlinger under Generalforsamlinger.
Haveaffald
Så blev det pludselig forår og dermed tid til at komme i haven igen. Husk, at vi stadig kan få frost, så roserne
skal ikke klippes for langt tilbage. Med foråret kommer ordningen for afhentning af haveaffald igen. Første
gang er weekenden 13. – 14. april med afhentning om mandagen. Vi opretter som sædvanlig
indsamlingspladser i hver vang, og vi minder lige om reglerne








Haveaffald afhentes mellem 1. april og 30. november.
Affaldet afhentes mandag i lige uger.
Der afhentes fra 6 pladser på parkeringspladserne i A, øst i C - E - L - M samt P vest.
Pladserne markeres med en kegler og med skilt om fredag i ulige uger før afhentningen
mandag.
Der må først lægges affald ud, når pladsen er markeret og det vil sige i løbet af weekenden
før afhentning om mandagen.
Afhentning i forbindelse med legepladsdage vil som hidtil foregå efter nærmere aftale.
Der må som hidtil ikke afleveres i plastposer.

God virkelyst i haverne.
Hjertestartere
Trine Starostka, L80 har oprettet en indsamlingsgruppe for at få en hjertestarter i Rønneholtparken.
Opsætning af hjertestarteren betales af Hjerteforeningen, og grundejerforeningen skal blot afholde
omkostninger til strømforbrug og udskiftning af batteri hvert femte år. Deltag i indsamlingen med
hjerteforeningen den 28 april og vær med til at sikre at vi får en hjertestarter mere i Allerød.
Du kan tilmelde dig på dette link Hjertestarter gruppe: Rønneholtparken

Hjertestarter gruppe: Rønneholtparken
Vil du hjælpe med at samle ind til en hjertestarter til i 3450 Allerød

YouSee informationsbus 9. april
Husk at vi får besøg af YouSee informationsbussen 9. april, hvor den er parkeret ve Fælleshuset fra 15.00 til
19.00
Tennisbanerne
Banerne bliver klargjort nu, så de er klar til at spille på til påske.
Her kan vi også lige minde om reglerne:
1. Banerne må kun benyttes til tennis.
2. Banerne må kun benyttes mellem 9.00 og 21.00
3. Baner reserveres på blanketten i skabet på banen. Der skrives adresse, f.eks. L81, for
tidspunkt/bane.
4. Der kan reserveres en time ad gangen.
5. Hvis den spiller, der har reserveret en bane ikke er kommet indenfor 10 min. efter starttidspunktet,
er banen til rådighed for en anden spiller.
6. Hvis en bane ikke er reserveret, kan der spilles frit på den.
7. Banerne må kun betrædes med tennissko.
8. Efter afsluttet spil skal banen fejes med de net, der er på banen. Tid til fejning indgår i den
reserverede spilletid. Husk at hænge nettet over midterhegnet efter brug.
9. Banerne er ikke aflåst, men stilles under grundejernes beskyttelse.
10. Banerne er forbeholdt Rønneholtparkens grundejere. Man er velkommen til at spille med gæster,
men den, der har reserveret banen, skal være til stede på banen.

Lukning i forbindelse med Påsken
Kontoret er lukket 15. – 17. april, hvor vi også kun har halv bemanding i varmecentralen. Der kan fortsat lejes
udstyr til den store påskefrokost og trailere til den store forårsoprydning.

