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Ballerup, 13. Maj 2021 
 
Sidste nyt fra Bestyrelsen 

 
Legeplads: 
Den årlige sikkerhedsinspektion af legepladsen er gennemført.  
Det blev desuden besluttet at sandet i sandkassen skal udskiftes i forbindelse med pligtar-
bejde.  
Dette gælder kun den ”lille” sandkasse og skal ikke forveksles med hele legepladsens fald-
underlag af perlegrus. 
 
Venteliste: 
Bestyrelsen er ved at udarbejde en løsning. Der er mange ting at tage stilling til i den for-
bindelse. Vi melder ud når løsningen er klar. 
 
Upassede haver: 
Bestyrelsen har lavet en grundig plan for at gennemgå havernes stand i løbet af somme-
ren. Da vi ved at mange, af hensyn til bl.a. fuglereder, venter med at klippe hæk til tæt på 
skt. Hans, vil inspektionen foregå i uge 25 (senest 25. juni).  
Der sendes herefter breve til medlemmer med misligholdte haver inkl. deadline for at 
bringe haven i orden samt advarsel om at gartner ellers vil blive booket for medlemmets 
egen regning.  
Alle opfodres til at samarbejde om at bringe haverne i stand i god tid. Det er en ærgerlig 
situation for både medlemmet og bestyrelse når der sættes gartner på. 
 
Skrald/Affald: 
En misforståelse har ført til at nogle containere for nyligt ikke er blevet tømt planmæssigt. 
Dette er taget hånd om. 
 
Affalds-dumping: 
De fleste har nok bemærket at der ind imellem dumpes affald på foreningens fællesarea-
ler. Det er både en øjebæ og en decideret udgift for foreningen - altså os alle sammen. Vi 
ønsker at gøre noget ved problemet, men det er desværre sjældent muligt at opklare hvem 
der er affaldets ejer. Vi kan derfor kun indskærpe og opfordre. 
 
Indskærpelse: 

• Affald er ejerens eget ansvar og må under ingen omstændigheder efterlades på fællesarealerne. 
• Påskrift som ”Bortgives gratis” er ikke en undskyldning for at lade affald ligge på fællesarealer. Øn-

sker man at bortgive noget, kan dette gøres fra egen grund. 
• Dumper man affald, spilder man foreningens penge - altså medlemmernes penge. 

Opfordring: 
Det er mere ”indbydende” at dumpe affald hvis der i forvejen står affald. Derfor: 



 
                                  HF HØJVÆNGE 
 Ågerupvej 100, 2750 Ballerup – Tlf. 44 65 09 51 
 Link: www.hojvange.dk   Mail: mail@hojvange.dk 
 

• Hvis medlemmer har affald men mangler mulighed for bortskaffelse, så spørg om hjælp fx I face-
book-gruppen.  

• Hvis du er på vej til genbrugsstationen med en trailer og har lidt ekstra plads, så må du gerne være 
”spontan” frivillig og medbringe det dumpede affald. Det er ikke fair, men det sparer foreningen 
penge og kan forebygge fremtidig affaldsdumping. 

 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 


