
 

 

 Kære allesammen. 

Den nye bestyrelse har haft og har travlt med at sætte sig ind i driften og 
økonomien vedrørende GF Færgebakkerne og Vandværk, med de muligheder 
og kedelige overraskelser det har ført med sig. Derfor vil der også blive lidt 
nødvendige ændringer i det kommende år. 

For det første har vi adskilt økonomien mellem grundejerforening og 
vandværk. Så metoden med, at det “ man taber på gyngerne, kan man tjene 
på karrusellen” er passé. 

Vi gør derfor opmærksom på, at vi ikke kan bruge 75.000 kr på at få hentet 
grene og kvas næste forår. Vi henviser til Fors, som henter storskrald - 
herunder grene og kvas, 2 gange årligt. 

På Fors hjemmeside skriver de følgende: 

Vi tilbyder, at du kan få afhentet dit storskrald to gange årligt - forår og 
efterår. Vi oplyser ugerne her, så snart vi kender til dem. Ring til 56 25 05 50 
eller send en mail til holbaek@renonorden.dk og tilmeld dig senest onsdag 
i ugen før din tømmeuge.( Fors har ikke udmeldt efterårets tømmeuge 
endnu) 
OBS! Både haveaffald og storskrald skal stilles ud til skel og skal 
stå klar kl. 6 på tømmedagen.  

Storskrald  Brændbare effekter (møbler, legetøj mv.), Jern og metal (cykler, 
barnevogne o.l.), elektronikaffald (hårde hvidevarer, elværktøj osv.). 
Affaldet skal være sorteret og smådele samlet i klare sække.Vær 
opmærksom på at vi ikke tager pap med som storskrald. 

Haveaffald Grene, buske, stauder, græs, hækafklip, blade, ukrudt o.l. 
Haveaffald skal være fri for jord, sten, rødder og stød.  Affald skal være i 
papirsække eller bundtet med komposterbar snor (hamp, sisal el.l.). Hver 
gren/ bundt/ sæk må maks. Veje 15 kilo. Grene må højst være 1 meter lange 
og ti cm tykke. 

Bestyrelsen henviser til, at man kan køre evt. haveaffald/ grene og kvas op på 
vores genbrugsplads døgnet rundt. Bestyrelsen arbejde også på, at få længere 
åbningstider i genbrugshallen. 

Vi gør også lige opmærksom på de fælles retningslinjer, som 
grundejerforeningen har vedrørende beskæring omkring veje, stier og 
fællesarealer. Vi har redigeret den gamle oplysningsseddel, så det står klart. 

 



 

 

Det grønne område bliver nu beskåret, så man kan benytte det. Borde og 
bænkesæt er ordnet og vil blive stillet op tættere på vandet.  

Vores grusveje bliver ordnet omkring d. 6 august. Dvs. hullerne bliver udbedret 
og vejen rettet af, hvor det er nødvendigt, for at regnvand kan løbe af vejen. Vi 
har i øvrigt behandlet vejen med et lovligt produkt, som støvbinder. Vi evaluerer 
senere på året og arbejder fortsat på, at få bragt dette i orden. Vi har også været 
nødsaget til at lægge kampesten - nogen måtte vi grave ned - for ikke at folk 
kørte uden om bumpene. Vi vil løbende holde jer opdateret omkring vores 
arbejde. 

Med venlig hilsen Næstformand Helle Rasmussen.  
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