Medlemsinfo H/F Skovhøjen maj 2020

•

Container til haveaffald opstilles i den kommende weekend. Haveaffald må IKKE bortskaffes fra bil
eller trailer. Har man bil/trailer kører man videre til Næstved Haveaffald – se link
https://www.affaldplus.dk/genbrugsplads/naestved-haveaffald. Tidsbestilling ikke nødvendig.
Store grene skal skæres i mindre stykker af længder på ca. 1 meter
Plastsække skal tømmes og henligges i de små affaldscontainere.

•

Container til husholdningsaffald tømmes nu 2 gange om ugen – tirsdage og fredage.
Flasker, metal og farligt affald (kemikalier) skal man selv bortskaffe. Husk at komme
husholdningsaffald i plastposer og luk forsvarligt.

•

Vi har foreløbig indgået en 1-årig aftale med en entreprenør om pasning af de ”grønne” områder:
plænen ved toiletbygning, vejkanten langs indkørselsvejen, det grønne område ved paddehullet,
parkeringspladserne samt lugning af bedet ved toiletbygning.

•

Indkørselsvejen er blevet lavet, men en del havelejere kører fortsat alt for stærkt, både på
indkørselsvejen og på vejene inde på området. Vi minder IGEN om fartgrænsen, som højst må være
15 km/t. Hvis havelejere/besøgende i gentagelsestilfælde kører for stærkt på området, bliver man
nægtet adgang til at køre ind på området, men må parkere på den store plads ved redskabsskuret.

•

Det er FORBUDT at parkere på vejene. Haveejere, som har egen p-plads, skal benytte denne. Har
man ingen p-plads ved haven, SKAL man benytte områdets fælles p-pladser.
Af-og pålæsning ud for ens matrikel er selvfølgelig tilladt. Når arbejdet er færdigt, fjerner man
omgående bilen.

•

Har man planer om at bygge, skal man først udfylde et ansøgningsskema, som kan downloades på
foreningens hjemmeside under følgende link: http://www.skovhojen4700.dk/vedtaegter-ogordensregler. I tvivlstilfælde kontakt bestyrelsen. Intet byggeri må påbegyndes, før byggeansøgning
er godkendt af Næstved Kommune og kommet retur.

•

Det er fortsat umuligt at tage beslutning om afholdelse af den udsatte generalforsamling og
sommerfesten. Vi afventer mere konkrete udspil fra regeringen.

•

Husk ALTID at give foreningens næstformand, Peter Rasmussen, besked om adresseændring,
ændring af mobilnummer eller mail. Næstformand@skovhojen4700.dk

•

I løbet af april og maj er der kommet en del nye medlemmer til. Bestyrelsen ønsker jer velkommen i
foreningen. Husk at såvel nye som ”gamle” medlemmer kan finde mange nyttige informationer om
foreningen mm. på hjemmesiden: www.skovhojen4700.dk . Vi vil naturligvis også opfordre naboer
og andre kolonister til at tage godt imod de nye medlemmer og være behjælpelig i tvivlstilfælde. I
øvrigt er man naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

•

Forårssæsonen indebærer også travlhed i haverne. Plænerne skal trimmes, måske skal der bygges,
og lidt senere skal hækkene klippes.
Bestyrelsen vil derfor gøre opmærksom på, at brug af maskiner, elektriske som benzindrevne,
ikke er tilladt i tidsrummet fra lørdag kl. 18 til mandag morgen kl. 07.00. Gælder fra 1. maj til den
31. august. (se ordensregler stk. 22)

•

Desværre har Covid-19 endnu ikke sluppet sit tag, heller ikke i Danmark. Vi minder om, at man
udviser det fornødne hensyn, både når man færdes i området og ved brug af foreningens
fællestoiletter. Bestyrelsen har valgt ikke at indkøbe håndsprit, idet vi forventer, at man selv
medbringer dette ved toiletbesøg.
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