Nyhedsbrev marts 2021.
Haveaffald
Vi begynder med en forårsbebuder: Vi genoptager indsamling af haveaffald, og da påsken falder tidligt i år,
vil vi etablere pladserne allerede 31. marts og afhente mandag 12. april, så der er god tid til forårs
oprydningen i påsken.
Husk at der kun må afleveres biologisk affald og derfor ingen plastsække, urtepotter, sten, jord og lignende.
Resten af sæsonen opstilles pladserne fredag i lige uger og tømmes mandag i ulige uger. Reglerne kan som
så meget anden information hentes på vores hjemmeside Haveaffald
Tennisbanerne er åbne
En anden forårsbebuder er, at tennisbanerne er åbne. Det har de nu været i et par uger, og de der ikke er
kuldskære har haft fint og tørt vejr at spille i. Hvis man ikke kan huske reglerne for brug af dem, så kan de
læses her Regler for tennisbanerne.
Påskelukning
I forbindelse med påsken vil der være lukket på kontoret i dagene før påske og vi vil have en mand mindre i
driftsafdelingen både i dagene før og efter påske.
El-biler – en undersøgelse
Som vi tidligere har skrevet, og som det fremgår af dagsordenen for generalforsamlingen, er der gang i
overvejelserne om el-biler.
Det gælder for den enkelte bilejer, der måske overvejer at anskaffe en el-bil, og som derfor overvejer,
hvordan bilen skal blive opladet.
Det gælder også for grundejerforeningen, som skal vurdere, om der skal investeres i fælles lade muligheder,
og hvilken løsning man så skal vælge.
I den forbindelse vil vi gerne vide, hvilke planer vores medlemmer har for anskaffelse af en el-bil eller en plugin hybridbil (bemærk at hybridbiler uden opladning ikke omfattes af undersøgelsen).
Derfor gennemfører vi en undersøgelse, hvor spørgsmålet ganske enkelt er: ”Har du planer om at anskaffe
en el-bil eller en plug-in hybridbil i 2021 eller 2022?”.
Det er meget simpelt, idet man blot skal svare ved at hakke af ud for ”Nej, ingen planer”, ”Ja, El-bil” eller ”Ja,
plug-in Hybridbil”. Og så klikker man på ”Færdig”, når man er færdig.
Hvis man allerede har anskaffet en bil af en af disse typer, krydser man blot af i det relevante felt.
Man kan deltage i undersøgelsen ved at benytte det link til tjenesten SurveyMonkey, som ligger i mailen,
som nyhedsbrevet er sendt med.
Der er tid til at tænke over det til efter påske, fordi svarfristen er onsdag 7. april.

