
Nyhedsbrev for A/B Birkehaven    www.birkehaven.dk 
 

 

Afhentning af haveaffald og storskrald 

På mandag d. 11. april er der afhentning af både storskrald og haveaffald. 

Der bliver som sædvanligt sat sorteringsskilte til storskrald på græsset bag boligen  

Birkehaven 59. 

Haveaffald kan henlægges på græsrabatten ude på selve Birkehaven - til venstre, 
når man kører ud fra vores forening (bag carportene). Ifølge kommunens 
anvisninger skal haveaffaldet kunne tages med en grab og må under ingen 
omstændigheder være puttet i plastikposer eller andet. 
 

Postkasser 

Der mangler nu kun at blive sat 2 op. Hvis der er brug for hjælp til disse, kan Bjarne i 

nr. 39 kontaktes. 

 

Havedag 

Husk, at der er havedag i foreningen søndag d. 1. maj kl. 10. 

 

Engen 

Den længe ventede førne-rensning af engen er endelig blevet foretaget og vi er nu 

spændte på at se, hvilke resultater det vil give i løbet af sommeren i forhold til ændret 

flora. 

 

Hunde høm hømmere 

Der er desværre observeret en del hundeefterladenskaber på vores fællesareal. 

Vi opfordrer selvfølgelig alle - også gæster på området - til selv at fjerne disse, når der 

bliver luftet hunde. Reagér gerne, hvis I ser nogle glemsomme hundeejere. 

 

Udskiftning af målere 

Så er Hillerød Forsyning i gang at udskifte varme- og vandmålere i vores boliger. Det 

er altid en god idé selv at følge med i eget forbrug ved jævnligt at aflæse målerne og 

inden udskiftningen kan man evt. tage et billede af forbruget, inden de gamle målere 

bliver fjernet. 

 

Fælleshus 

Hvis man gerne vil benytte fællesrummet til arrangementer i weekenden, er der nu 

mulighed for at leje det fra fredag kl. 16 til mandag kl. 10 for 1000 kr. Man kan stadig 

leje det for en enkelt dag i weekenden til 600 kr., hvis det er et ønske. Lejebetingelser 

m.m. kan læses på foreningens hjemmeside birkehaven.dk 

Der er også bestilt nye borde/bænkesæt til Fælleshusets terrasse. 

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 9. maj.  

 


