Nyhedsbrev juni 2022.
Fra bestyrelsesmødet
I forbindelse med etablering af ladestandere og salg af el fra dem er vi desværre blevet nødt til at moms
registrere den del af vores aktiviteter. For grundejerne gør det ingen forskel, men administrativt bliver det
mere krævende. Det vil også have en beskeden indflydelse på det oprindelige budget for projektet, men
resultatet vil fortsat være positivt.
Haveaffald
Husk venligst at pladserne til haveaffald etableres om fredagen i lige uger og tømmes og nedlægges den
efterfølgende mandag-tirsdag. DER MÅ DERFOR IKKE HENKASTES HAVEAFFALD, NÅR DER IKKE ER
AFMÆRKNING OG SKILTNING. Se gerne om betingelser på vores hjemmeside her Haveaffald
(roenneholtparken.dk)
Bestyrelsen vurderer fortsat en fremtidig ordning.
Samtidig kan vi desværre se, at en del grundejere mener, at fællesområdet udenfor deres have er velegnet
til at lægge gamle fliser, trærødder, lastepaller, poser med affald og meget andet. Når man ikke kan se det i
sin egne have, så generer det åbenbart ikke – men det gør det naturligvis for alle andre. Så venligst undlad
at lægge eget affald i fællesområderne.
Etablering af fibernet
Fibernettet er pludselig kommet tættere på, idet TDC Net har udsendt tilbud om, at man kan tilslutte sig.
Det gør man direkte til TDC Net og ikke gennem kontoret.
Vi har gennemgået graveplanerne for etablering af det fysiske net sammen med den entreprenør, som skal
stå for det. Det bliver desværre nødvendigt i et vist omfang at grave i vores p pladser og veje, men det vil
blive så lidt som muligt, og mest muligt i græsområderne.
Ladestationer – en status
Der er indgået en aftale med Andel om levering af el til ladestanderne. Vi har i forvejen en aftale med Andel
om levering af el til foreningen, men med det forventede store træk til opladning var der behov for en
justering af vores aftale. Vi har i øvrigt indhentet et alternativt tilbud, som dog ikke var konkurrencedygtigt.
Placering af affaldsspande
De mange affaldsspande, som følger med sorteringen, fylder godt op. Ikke desto mindre skal de stå i ens
egen forhave og ikke hverken på stien foran haven eller rundt om gavlen i det grønne fællesområde.
Ferietid
Så er det snart ferietid, og kontoret holder lukket fra 30. juni til og med 24. juli samt 1., 4., 5. og 8. august.
Vores servicemedarbejdere holder ferie i perioden 18. juli til 19. august. Der vil i perioden var en mand på
arbejdet undtagen 1. – 5. august, hvor der er helt lukket.

Bestyrelsen og medarbejderne ønsker alle en god sommer.

