
   
 

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

Brøndbyernes Haveby, H/F HAREKÆR  
 

Siden sidst maj 2021 
 
Vi er nu godt i gang med haveåret, selv om sommeren ikke er så stabil, som vi kunne ønske.   
Samfundet er begyndt at åbne langsomt op, hvilket er dejligt, så vi i Harekær også kan åbne mere 
og mere op.    
Fra den 11. juni 2021 kan foreningshuset bookes, derfor vil der blive åbnet for at booke 
foreningshuset i kontortiden søndag den 30. maj 2021 kl. 10-11 ved personlig henvendelse på 
foreningens kontor.   
  
Generalforsamlingen 2021  
Covid-10 restriktionerne med forsamlingsloftet, har begrænset os meget i vores aktiviteter, bl.a. 
kunne vi ikke afholde den planlagte generalforsamling den 24. april 2021.   
Generalforsamlingen 2021 er derfor planlagt til at blive afholdt lørdag den 10. juli kl. 11 i pergolaen. 
Der vil blive sendt indkaldelser ud via mail og lagt i postkasserne i haverne for de haver der ikke 
har mail. Vi må igen tage forbehold for ændringer fra myndighederne.   
  
Byggesager.   
Går du/I med tankerne om at bygge, så husk at der altid skal søges om byggetilladelse før du/I går 
i gang. Vi i bestyrelsen står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål omkring byggeregler med 
mere. På vores hjemmeside kan du/I også læse alt om byggereglerne i Harekær.   
  
Letbanen / Hofor  
Som vi tidligere har skrevet ud om, så arbejder Hofor på hovedvandledningen til København. Det 
betyder, at der kører mange tunge lastbiler på vores veje, og der bliver gravet jord, som både 
sviner og larmer. Haver, som ligger tæt på udgravningen, er meget generet af støjen og flere haver 
er lukket inde af hegn, så det ikke er muligt at bruge lågerne i baghækkene. Desværre kan vi ikke 
forhindre dem i at arbejde, men vi kan oplyse om, at bestyrelsen har anmodet om, at arbejdet 
udføres i dagtimerne, og at der tages hensyn til de haver, som ligger tæt på.   
Vi er forsat i tæt dialog med Letbanen og Brøndby kommune, omkring hegn mellem Ringvej 
og Harekær, når arbejdet er færdigt.   

 
 
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 
H/F Harekær  
 
Bestyrelsen  
 


