
Sommerbyen Brøndgården 

Dagrenovation Bålpladsen
(Køkkenaffald) d. 17. juni  eller efter aftale

afhentes hver mandag fra kl.8.00 (hvis mandag er        med næst formand. 

 helligdag, da tirsdag) Grøn container
Første gang d 3/4 sidste gang 1 /10 er åben hver søndag  første gang 2 /4

kl. 10.00 – 11.30.

Affaldssækken placeres på grusgangen ud for egen På pligtdage åben til kl. 12.00

 havelåge, må ej være for tung, så stil 2 sække. Lukket påske- og pinsedag

Åben 2. påske- og 2. pinsedag.

Affaldssække udleveres kun i kontortiden samt i

 pligtarbejdstiden. Grønt affald må under ingen omstændigheder

 henkastes  andre steder i haveforeningen.

Pligtarbejde
udføres på følgende søndage  fra kl. 9 - 12  Trailerudlån

                15 April              Kastanietræet det koster 50 kr pr. dag.

                13 Maj                Hassel- og Poppeltræet se opslaget ved kontoret.

                17Juni                 Ege-og Rønnebærtræet

                1 Juli                   Bøge-og Magnoliatræet

                5 august              Fyrre- og Syrentræet Brøndgårdens bestyrelse har kontortid:

                26 august           Cypres- og Grantræet

                2 September      Ahorn- og Lærketræet kl.18-19     1 og  3 mandag fra 1/4 -30/9

 kl. 10- 11    1 søndag i måneden fra 1/10 -31/3.

                 Medbring trillebør og haveredskaber.

Formand mobil: 28913231

I Brøndgårdens ordensregler står, at alle  medlemmer Mail: info@brongarden.com

 er pligtige til efter bestyrelsens anvisninger at deltage i

 vedligeholdelse af fællesarealer m.v. Hjemmeside: www. Brondgarden.com

Ved manglende fremmøde skal der til foreningen

indbetales en bod svarende til  2 måneders leje

 Salg af haver foregår efter venteliste

Det henstilles derfor til alle, at møde op på dagen og aftale  med formand.

 for deres pligtarbejde og blive krydset af, men man   

kan naturligvis  møde en anden pligtdag,

 hvis man på afsatte dag er forhindret. Storskrald 
Glem ikke at blive afkrydset. kan leveres på

Ballerup Kommunes Genbrugsstation

                              Energivej 44

Sankt Hans 23/6 KL. 20.30. har åben alle dage kl. 10 - 18

Fakkeltoget starter fra den første P-plads.

PRÆMIEFESTEN  afholdes 29. September Venlig Hilsen Bestyrelsen.

HUSKESEDDEL 2018


