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Dødsfald 

Vi må desværre meddele jer, at en af vores andelshavere er afgået ved døden. 

Det drejer sig om Jens Jørn i nr. 23. 

Jens Jørn har boet i foreningen i mange år og har været et kendt ansigt for mange af 

os. I de senere år har han været præget af svækket helbred, men har dog her i vinter 

overlevet en Corona-smitte og på det sidste fornyelse af pacemakeren. 

Vores tanker går til hans familie. Hans ene datter Lisbet har tidligere boet i foreningen 

sammen med sin mand og børn, inden hun overlod sin andel til Jens Jørn.  

 

Legepladsen 

Bestyrelsen arbejder lige nu på at få renoveret vores legeplads/torvet. Hensigten er at 

gøre pladsen til et godt sted at være for både børn og voksne. 

Indtil videre har vi bestilt en gartner til at fjerne al faldgruset, der til manges irritation 

nærmest er blevet en stor kattebakke, Der vil komme en faldmåtte under gyngen, sået 

græs, nogle af fliserne vil blive lagt om og der vil komme mere beplantning.  

Klatretårnet vil blive fjernet - men hvad der skal være på pladsen af legeredskaber 

udover gyngen, legehuset og en ny sandkasse er endnu ikke besluttet. 

 

Fuger i badeværelserne 

Det er nu atter tid til at få efterset/udskiftet fuger i alle badeværelser. Da vores boliger 

er bygget uden en vådrumsmembran i badeværelserne, er det ekstra vigtigt, at fugerne 

altid er intakte. 

I vil få nærmere besked, når vi ved præcis, hvilken dag han starter. Det bliver 

formentlig om ca. 3 uger. 

 

Kloaksystemet 

I maj/juni får vi efterset hele vores kloaksystem med tv-inspektion. 

Det blev sidst gjort i 2010. 

 

Højen 

Det er blevet forår og snart tid til havearbejde. Vi er mange, der ville ønske, at man 

bare kunne køre haveaffaldet på Højen, men DET ER STADIG IKKE TILLADT! 

Foreningen er tilmeldt afhentning af haveaffald d. 12.-15. april. Nærmere anvisning 

m.h.t. placering kommer senere. 

Man kan også altid selv aflevere sit haveaffald på Hillerød Kommunes 

Genbrugsstation. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsens næste møde er torsdag d. 7. april 2021 


