
 

 
Bestyrelsen H/F Harekær – Store Harekærvej 120A– 2605 Brøndby 

Brøndbyernes Haveby, H/F HAREKÆR  
 

Siden sidst marts 2021 
 
Sæsonen 2021 nærmer sig og desværre starter denne sæson næsten som sidste år, da vi er 
forsat underlagt COVID-19.  
 
Kontortid/Foreningslokalet.  
Vi har planlagt første kontortid den 4. april 2021 og efterfølgende vil der være kontortid hver 14 
dag. Bestyrelsen følger også i år de gældende udmeldinger omkring COVID-19, hvorfor 
nedenstående vil være gældende indtil anden udmelding fra myndighederne.  
 

• Der vil være kontortid hver anden søndag, men max 2 personer i lokalet 

• Det vil ikke være muligt at booke foreningslokalerne 

• Al henvendelse udenfor kontortid til formand og bestyrelse kan kun ske via telefon, mail: 
hf.harekaer@mail.dk eller brev i postkassen  

• Bestyrelsen vil løbende holde medlemmerne orienteret via hjemmesiden 

• Der vil blive afholdt overdragelsesmøder / salg, efter gældende COVID-19 regler  

• Der vil blive vurderet haver fra den 1.april 2021 efter gældende COVID-19 regler.  

Selv om bestyrelsen vil benytte kontoret, skal vi henstille til, at I overholder kontortiden, og skriver 
eller ringer til os.  
 
Ved personlig henvendelse i den første kontortid efter forsamlingsforbuddet er min. 70 personer. vil 
det være muligt at booke foreningshuset.  
 
Standerhejsning.  
Standerhejsningen, vil vi vende tilbage omkring, da den først kan gennemføres efter 
forsamlingsforbuddet er min. 70 personer.   
 
Vand/nye vandmålere 
De nye vandmålere fungerer perfekt, vi har fået sendt vandbrevet ud.  
 
Generalforsamlingen 2021 
Generalforsamlingen 2021, er på nuværende tidspunkt sat til den 24. april 2021, dog med det i 
mente, at generalforsamlingen først kan afholdes, når det er tilladt at være mere end 200 
mennesker samlet og siddende med behørig afstand. Bestyrelsen arbejder på at finde alternative 
datoer, hvis den planlagte dato ikke kan gennemføres.  
 
Affaldscontainer, madaffald, metal, plast og pap.  
Alle affaldscontainere og Bio-containere til madaffald er blevet vasket og bliver sat ud til rotunderne 
den 26. marts 2021. Containere til pap, metal og plast vil forsat stå ved containerpladsen.  
 
Vi skal bruge bio-affaldsposer til madaffald, og KUN til madaffald. Poser kan afhentes ved 
containerpladsen i åbningstiden. 
 
Grøntcontaineren vil være på sin plads den 25. marts 2021.  
 
Husk at holde afstand, når I bruger containerne og besøger affaldsgården.  
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Vi skal henstille til, at alle sorterer deres affald, da det er et krav fra Brøndby kommune.  
 
Affaldsområdet / egetræerne. 
Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at vi skal nytænke i forhold til affaldsområdet. Brøndby 
Kommune stiller større og større krav til sortering og oplagring.  
 
Derfor er vi startet med at fælde egetræerne ved containerne, en af årsagerne hertil er, at vi skal 
gøre plads til udskiftning og flytning af containerne på området. Bestyrelsen har rådført os med et 
firma som er specialiseret i træpleje, da vi i første omgang havde påtænkt os at tynde ud i træerne 
og beskærer resten. Firmaet frarådet os at beskærer træerne, idet en beskæring ikke ville have givet 
et godt resultat. Derudover har vi fået ønsker om beskæring/fældning af træerne fra flere af de 
omkringliggende haver, da de ikke fik sol om eftermiddagen.  
 
Vi er i gang med at etablere strøm og vand på pladsen, så vi kan vedligeholde vores maskiner.  
 
Bestyrelsen har et stort ønske om, at få affaldsområdet indhegnet da vi har et stigende problem med 
affald som skulle have været afleveret på Sydgårdsvej, som desværre er blevet læsset af på 
containerpladsen i stedet for, dette er i nogle tilfælde vores egne medlemmer som udefrakommende.  
 
Vi påtænker en indhegning fra Ishøj Hegn i metal, men et låsesystem med nøglebrik, så det kun er 
vores medlemmer som kan lukke sig ind. Hegnet vil blive beplantet hele vejen rundt med buske eller 
andet stedsegrønt.  
 
Der vil komme meget mere om disse tiltag om fremtiden på generalforsamlingen, når denne kan 
afholdes.  
 
Flisepladsen 
Flisepladsen har vi nedlagt, årsagen til dette er at det gik helt galt sidste år. Vi fik fjernet ca. 24 tons 
fliser og beton. Tanken med flisepladsen var at alle kunne komme op og lægge eller tage nogle 
fliser, desværre blev dette ikke overholdt. I stedet for, at det kun var fliser, der blev lagt i bunken. I 
stedet blev der efterladt byggeaffald såsom beton m.m. hvilket vi betalte mere end 10.000,00 kr. for 
at få fjernet. Bestyrelsen har oplevet, at det ikke kun er H/F Harekærs medlemmer som fyldte 
flisepladsen op, men også udefrakommende.    
Fliser og beton skal afleveres på Sydgårdsvej.  
 
Tilbygningen og legepladsen  
I forbindelse med byggeriet af den nye kontorbygning og toiletter, har der været ønsker om at få 
lavet en flisesti fra Store Harekærvej og rundt om det nye kontor og forbi de nye toiletter. 
  
Der vil blive lagt fliser op mod pergolaen og ud til legepladsen i ca. 2½ m bredde, så der kan placeres 
2 borde-bænke sæt, så forældre/bedsteforældre med flere kan sidde og nyde børnenes leg. Ved 
indgangen til det nye kontor placeres den grønne bænk som tidligere har stået ved legepladsen.  
Der vil blive etableret trin og til kontor og toiletterne.  
 
Arbejdet er påbegyndt og forventes færdiggjort inden sæsonstart.  
 
Fællesarealerne. 
Vi skal endnu engang henstille til, at have lejere eller håndværkere ikke kører på fællesarealerne, 
da der bliver lavet dybe huller, som gør, at græshoppemændene ikke kan klippe græsset ordentligt.  
 
Med jeres forståelse, opbakning og godt humør, så går det hele lidt lettere for os alle. 
 
De bedste hilsner  
På bestyrelsens vegne  
 
Kinnie Leth Raunsbæk, formand  


