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PILEGÅRDENS	HAVEBY	
NYT	FRA	BESTYRELSEN		

 

 

Haveaffaldet 

Forløb så fint. Carsten havde sat parkering-forbudt 
skiltet op og M. Larsen kunne ikke komme ind og hente 
den 1. maj, så de langsomme fik lige en ekstra dag til at 
få ryddet op i haven. 

Husk, at du kan slippe for at slæbe rigtig meget 
haveaffald op på parkeringspladsen ved at kompostere. 
Og så kan din blomster og grøntsager få glæde af 
næringen senere. Det er ren win-win. Spørg Mette, 
Marie, Stisa eller Kristine, hvis du er nysgerrig på 
kompost. De ved en del og komposterer på livet løs!  

MAJ	2017	
	

 
Kære naboer,  

Den nye 
bestyrelse er gået 
i gang og her 
kommer lige en 
status på de store 
opgaver og en 
blandet pose 
information. 
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Standerhejsning den 7. maj og 
fællesarbejde  
Tak for årets første officielle fællesarrangement og 
fællesarbejde! Parkeringspladsen har fået en omgang 
stabilgrus for at fylde de afrikanske pot holes, der 
efterhånden var opstået. Hullet på Poppelvej blev 
også fyldt.   

 

 

 

Renovation 
Det har drillet med afhentning af skrald, men nu skulle der 
nu være styr på det. Erik fra have 67 står for al kontakt med 
kommunen og M- Larsen, der henter vores affald.  

VI får hentet dagrenovation om MANDAGEN. Hvis der er 
noget, der ikke fungerer, så tag fat i Erik. Hans nummer 
kommer op i skraldeskuret.  

HUSK:    Dine havenisser, grydelåg, gulvmåtter og lignende ikke skal afleveres i 

skraldeskuret/skraldespand til dagrenovation. Du må selv tage på genbrugspladsen med 
det eller vente til vi har storskrald. Det forsvinder kun, fordi vi andre rydder op efter dig og 
det gider vi ikke! Hvis noget er for godt til at blive smidt ud, kan du tage et billede og lægge 
på vores facebook-gruppe (Pilegårdens haveby) og håbe, nogen vil overtage.  

 

Ny hjemmeside 

Vores hostmaster har opsagt vores samarbejde og vi er derfor i fuld sving 
med at lave en ny hjemmeside. Det er primært Morten og Johan, der står 
for det. Har du billeder eller gode ideer, du gerne vil lufte på den nye 
hjemmeside, så tag endelig fat i dem. Indtil den nye hjemmeside er klar, 
kan du stadig orientere dig på den gamle www.pilegaardenshaveby.dk 



	 3	

Velkommen til Sjulle og Lene! 
Aude og Troels fra have 61 flytter på landet og 
har solgt til ’Sjulle’ og Fru Bibs mor Lene har 
købt Lones have nr. 44. Tag god imod vores nye 
naboer!  

Parkeringsområdet 

Bestyrelsen vil i løbet af sæsonen kigge på at få vores parkeringsplads opdateret. Hvis der 
er noget, der irriterer dig eller du har en god ide eller to, så skriv det endelig til os!  

Hvordan får man fat i den nye bestyrelse? 

Vi holder møde den sidste tirsdag i måneden kl. 18 i have 42.  Fra 18-19 er der kontortid, 
som altid.  

Du kan altid skrive til bestyrelsen på pilegaardenshaveby@gmail.com 

Om snart får bestyrelsen en telefon og så bliver der 
også en ugentlig telefontid.  

Og husk nu… 
At læse vores ordensregler, så du har styr på, hvad du 
må og ikke må. Vi har dem for at undgå konflikter og 
irritation. Hvis der er noget, du synes vi skal lave om, så 
stil det som forslag på den næste generalforsamling.  

Hvad arbejder bestyrelsen med i 
øjeblikket?  

- Indkøb af grønne skraldecontainere 

- Ny hjemmeside  

- Dialog med administrationsfirmaer 

- Afhjælpning af vandproblemer ved meget regn 

- Førstehjælp til parkeringspladsen 

- Lås til lågen på Poppelvej  

Vigtige datoer:  
10.-11. juni   

Storskrald  

23. juni kl. 18.00   

Sankt Hans på parkeringspladsen Mere 
info følger efter næste bestyrelsesmøde 

1.- 2. juli 

Haveaffald med flishugger   

7.-8. oktober  

Haveaffald  

8. oktober  

Vinderen kåres af årets 
solsikkekonkurrence 

Storskrald 16.-17. september. 

	



	 4	

 Over Facebook hækken 

 

 

 

 

 

 

 

 


