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Nyhedsbrev til andelshavere i HP2 
 

 
 

Ny administrator fra 1. oktober DEAS a/s (www.deas.dk) 
Vi har skiftet administrator og skiftet er i fuld gang. 
 

 

Affald & Genbrug 
Med udbygning af de to affaldsgårde var vi klar til start. 
Efter kaotisk og forsinket start samt dårlig kommunikation har en ugentlig 

overvågning vist, at kapaciteten rækker for de to gårde set under ét. Ultimo august 

har vi oplevet manglende tømning af 2 fraktioner i den lille affaldsgård. Trods en 

række indrapporteringer til kommunen og telefonisk kontakt med løfte om hurtig 
tømning er beholderne ikke tømt efter 14 dage. Herefter er sendt brev til 

kommunaldirektøren. Så med andre ord, vi er på sagen. 

Hvis pap/papir samt plastikcontaineren er fyldte, kan man med stort held gå i den 
anden affaldsgård og lægge affaldet i de containere. Så vi undgår overfyldte 

containere. 

 
 

Skadedyr 

Skægkræ er fundet i 20 boliger og i fælleshuset. Bestyrelsen har uddelt 4 fælder til 

hver husstand, samt faglig vejledning. Yderligere indkøb af fælder er på andelshavers 
bekostning. 

 

 

Ladestandere 
Ladestanderprojektet er nu langt fremme. Kontrakt med installatør er ved at blive 

indgået og en lokal ladeforening er under stiftelse. Vi håber på, at laderne er i 

funktion inden udgangen af oktober. Vi starter med 2 aktive ladere, men der kan 

skrues op til 24 ladestik, efter behov og med minimale omkostninger. 

 

 

Tekstiler 
Husk venligst at tekstiler SKAL lægges i de særlige tekstilposer, som er omdelt. Disse 

tekstiler rives til genbrugsfibre. 

Tøj der kan genbruges direkte henvises til genbrugscontainere opstillet offentligt. 
Herunder ved Kragholm. 

 

 

Fra grundejerforeningen 
Parkeringspladser og parkering af motorkøretøjer: 

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på parkeringspladserne (som er private 

og alene beregnet for andelshaverne og disses gæster). Ud for de gule markeringer på 
kantsten må ikke parkeres for at sikre, at redningskøretøjer uhindret kan passere. 

 

 

Se næste side 
 

https://deref-mail.com/mail/client/EZqqx-2JHgI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.deas.dk


Generelt gælder: 

Biler over 3500 kg, campingvogne, autocampere samt trailere må ikke parkeres 

natten over. 
Ikke-indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på parkeringspladserne. 

Af sikkerhedsmæssige årsager må parkeringspladserne ikke benyttes som legeplads. 

 
Særligt gælder for de to nordligste p-afsnit i Skovlyst, ud for nr. 38-68: 

Vare-/kassevogne, der ikke er omfattet af de generelle regler, må ikke parkeres i de 

to p-afsnit. Dette for at sikre overskuelighed samt at redningskøretøjer uhindret kan 

passere. 
 

 

Diverse 
Formanden har skiftet mailadresse til "jorgen.thorslund@mail.dk" 

 

Der skal bruges 2 frivillige fra HP2 til sommerfestudvalget, hvem melder sig? 

 

 

Mvh 

Bestyrelsen. 


