
   
 

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

Brøndbyernes Haveby, H/F HAREKÆR  
 

Siden sidst marts 2022 
 
Så nærmer tiden sig hvor vi skal åbne for dette års sæson. Tiden vi alle har ventet på.  
 
Standerhejsning.  
Standerhejsningen bliver afholdt søndag den 3. april 2022 kl. 8.00. Vi starter med at hejse flaget 
med lidt sang, herefter vil der være fælles morgenbrød og en lille en til halsen. Husk at du/I selv skal 
medbringe kaffe og kopper.  
 
Kontortid/Foreningslokalet.  
Vi har planlagt første kontortid den søndag den 10. april kl. 10 - 11. Efterfølgende vil der være 
kontortid hver anden søndag.  
Denne dag vil det være muligt at booke foreningshuset.  
 
Vandbrøndene. 
Som bekendt har der været udfordringer med nogle af vandbrøndene, nærmere bestemt 
udluftningsventilen. Det blev derfor besluttet at montere en ekstra hane (med rødt håndtag) i 
forbindelse med ventilen. Dette er nu foretaget i alle brøndene, jf. tidligere mail udsendt den 
10.marts, så alt er klar til at I kan åbne for vandet. 

Når I åbner for vandet til jeres have vil vi bede jer være opmærksom på kun at åbne hanen til jeres 
egen have – og ikke til naboens (for at undgå risikoen for oversvømmelser hos naboen!). Hanerne 
er mærket med havenummer. Den nye hane med rødt håndtag skal være lukket.  

Generalforsamlingen 2022 
Generalforsamlingen 2022 er lørdag den 30. april 2022 kl. 11.00 i pergolaen.  
Der vil blive serveret en sandwich og en øl eller sodavand 
 
Nøglebrikker til affaldsgården. 
Der er nu kommet hegn omkring affaldsgården, så fremover vil den være aflåst.  
Der vil blive udleveret en nøglebrik pr. have. Nøglebrikken følger haven. Mistes denne nøglebrik, 
koster en ny 250 kr.  
 
Der er mulighed for at få udleveret nøglebrik første gang den 3. april efter standerhejsningen. 
Herefter vil det være i kontorets åbningstider, første åbningsdag er 10. april 2022 kl. 10-11.  
 
Fællesarealerne. 
Vi skal endnu engang henstille til, at havelejere eller håndværkere ikke kører på fællesarealerne, da 
der bliver lavet dybe huller, som gør, at græshoppemændene ikke kan klippe græsset ordentligt.  
 
Henvendelse på email  
Vi skal bede om at alle henvendelser til foreningen sendes på denne mail: hf.harekaer@mail.dk 
 
Med jeres forståelse, opbakning og godt humør, så går det hele lidt lettere for os alle.  
 
Med ønsket om en god sommer 
Bestyrelsen 


