Almanak for H/F Nyvang 2022
Port - Låge - Bomme og Vand:
Der bliver åbnet for port, låge, bomme og vand, lørdag den 26.marts kl. ca. 11.00
Vand lukkes, bomme sættes op søndag den 30.oktober kl. ca. 14.00
Der vil være mulighed for at køre ud for enden af Åvej indtil kl. 16.00, hvor den sidste bom sættes op. Så
husk at have kørt bilen ud af området inden da.
Datoer for åbning og lukning af vandet, er som altid med forbehold for FROST, så datoer kan afvige
HUSK AT DIN STOP- OG UDLUFTNINGS HANE SKAL LUKKES EN UGE INDEN VANDÅBNING:
BEGGE HANER SKAL STÅ ÅBEN HELE VINTEREN. FOR AT UNDGÅ FROSTSPRÆNGTE RØR.

Bestyrelsen kan træffes på kontoret: Hver søndag fra kl. 10.00 – 11.00 med start fra 27. marts
Den 1. søndag i måneden er kontortiden udvidet fra kl. 10.00 til 12.00

Restaffald: Der hentes restaffald ved din havelåge, mandage på følgende datoer:
April: 11.4. og 25.4.

Maj: 9.5. og 23.5.

Juni: 6.6. og 20.6.

Juli: 4.7. og 18.7.

August: 1.8. og 15.8. og 29.8.

September: 12.9. og 26.9.

Oktober: 10.10. og 24.10. OBS Højderyggen får afhentet TIRSDAGE - i ulige uger
Der må IKKE bortskaffes humane fækalier (urin og lort) med restaffaldet!
Grøn biospand og poser til madaffald kan hentes på kontoret i kontortiden.
Kun halvdelen af medlemmerne har hentet deres spande i 2021 - Husk at det er vigtigt vi sorterer!

Affalds-container på Pladsen:
Grønt container: Tømmes hver mandag, onsdag og fredag Starter mandag 28.3. og Slutter fredag 28.10.
Madaffald og Plast-container: Tømmes hver mandag
Pap-container: Tømmes hver onsdag
Metal-container: Tømmes hver torsdag
Elektronik-container og Batteribeholder tømmes efter behov

Storskrald 2022:
Søndag 22.5. Søndag 17.7. Søndag 11.9. Containerne vil være åbne fra kl. 13.00 – 17.00
Der modtages IKKE tagpap, asbest, rockwool, beton, jord, rødder og hårde hvidevare, det skal afleveres på
genbrugspladsen. Storskrald er fortrinsvis til ”trillebør-folket” ikke fyldte biler og trailer.

Fællesarbejde 2022:
Mødested ved kontoret - Arbejdstiden er fra kl. 9.45 – 12.30
Alle havelod er forpligtet, til at møde på fællesarbejde - 1 person, minimum 2 søndage i sæsonen til
vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.
Har du særlige kompetencer at bidrage med, kan det efter aftale med bestyrelsen modregnes som
fællesarbejde.
I år gør vi det lidt anderledes end de foregående år. Hvorfor?! Fordi vi trænger til at møde hinanden på
kryds og tværs, og lærer lidt flere at kende. Der er i år kun 2 fastsatte grupper til fællesarbejdet. Du kan frit
vælge hvornår du vil lægge din anden fælles arbejdsdag. (12.6. 3.7. eller 4.9.)
Datoer for fællesarbejdet er:
Søndag den 8.5. De lige husnumre: Østvej, Vestvej, Sydvej, Nordvej, Mellemvej, Åvej og Hovedvej
Søndag den 12.6. frit valg
Søndag den 3.7. frit valg
Søndag den 7.8. De ulige husnumre: Østvej, Vestvej, Sydvej, Nordvej, Mellemvej, Åvej, Hovedvej og
Højderyggen
Søndag den 4.9. frit valg
Udeblivelser koster en bod på 500 kr. pr. udeblivelse. Hvis man er pensionist (67 år) kan man afskrives
fællesarbejde ved at komme op på kontoret og få en kvittering

Arrangementer 2022:
Fredag den 1. April kl. 8.00 Flaghejsning på pladsen samt morgenkaffe
Lørdag den 9. April kl. 10.00 Generalforsamling - Herlev Medborgerhus Herlevgårdsvej 18-20 2730 Herlev
Søndag den 1. Maj kl. 8.00 Flaghejsning på pladsen samt morgenkaffe
Mandag den 2. Maj HF/Nyvangs 70-års jubilæum. Der vil blive serveret kaffe og kage kl. 15.00
Tirsdag den 7. Juni kL. 19.00 Ros/Ris møde i Kulturhuset
Torsdag den 23. Juni Skt. Hans aften - Fakkeloptog og bål
Lørdag den 13. August 70 års Jubilæumsfest/Sommerfest

Havevandring 2022:
Ordensudvalget, vil fra start maj løbende, gå havevandring - for tjek af haverne

