NYT FRA BESTYRELSEN september 2022
Håndværkerne er så småt ved at komme i gang rundt omkring i Jægerhaven: taget på
garagerne er nu renset og afventer maling, der er bestilt dræning bag garagerne og murer
har givet tilbud på reparation af det indvendige murværk i garagerne. Gartneren har
nedtaget plankeværket ved M3/Jægersborgvej, som Vejdirektoratet påbød og nedskåret
den store hæk ved blok 1 mod stationen. Vi har fået nye tilbud på de 3 parkeringspladser
i svinget og vi er kommet lidt længere med tilladelser i forbindelse med nedgravning af
affaldsmolokker.
Det store kirsebærtræ mellem blok 1 og 2 vil blive beskåret efter løvfald – og der vil komme
nye bump på vejen.
Legepladsen: har nu fået nyt legehus, balancebomme og gynge. Der kommer snarest en
ny sandkasse. Husk at lægge net over sandkasserne, når man forlader legepladsen.
Dette skal gøres for at undgå at katte og ræve sviner sandet til.
Cykler, der ikke længere bruges, er flyttet til indhegningen ved tørrestativerne ud mod
stationen. De vil henstå dér i 3 måneder, hvorefter de fjernes af politiet.
Skægkræ: Der sættes snart i gang med behandling i de berørte lejligheder. Nærmere
herom.
Formanden fører ventelister over kælderrum og garager, så henvend jer, hvis I ønsker et
ekstra kælderrum eller en garage. Ventetiden på et kælderrum plejer ikke at være lang,
mens der sjældent bliver en garage ledig. Pris på kælderrum afhænger af størrelsen på
rummet – garagelejen er 600 kr./mdl.

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 26. oktober.
Martin Bakke og Paiwa Hewaddoost er udtrådt af bestyrelsen af private årsager. Der skal
derfor vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Har du lyst til at være med til at
diskutere og træffe beslutninger om fælles anliggender for Jægerhaven, - så mød op på
generalforsamlingen og stil op til bestyrelsen.
I år skal vi blandt andet diskutere investeringer i varmeanlægget, biodiversitet på vores
græsplæner, el-ladestandere på vores nye P-pladser og sensorlys i vores opgange.
Hilsen bestyrelsen
Det henstilles til at alle parkerer mest hensigtsmæssigt, og at varebiler parkeres udenfor området.
Vær opmærksom på, at skakterne kun må bruges til restaffald, bioaffald (madaffald) skal
sorteres særskilt og smides i containerne på pladsen. Juice- og mælkekartoner skal smides i
plastcontaineren. HUSK at folde PAP

De særlige plastposer, der skal anvendes til madaffald fås ved henvendelse til
Henrik. Der må ikke bruges andre slags plastposer.
Skrald og fejlsortering er desværre stadig et problem. LÆS på skiltene, hjemmesiden, de
udleverede brochurer m.v. hvordan der skal sorteres! Det tager alt for meget af Henriks tid, og
containerne bliver ikke tømt, hvis der blot er den mindste fejlsortering!
Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.
Vi vil stadig i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som beboerne ikke selv har
mulighed for at køre på genbrugsstationen. Kontakt Henrik.
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig via kontaktformularen på
hjemmesiden. Der står mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside: www.jaegerhaven.dk
Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor medlemmerne kan kommunikere indbyrdes – ikke
som en kontaktform til bestyrelsen.

