
Kære Alle medlemmer.  

 

Sæsonen 2021 er ved at været gået

Året har jo budt på lidt af hvert, først Corona som holdt det hele lidt tilbage i starten af 
vores sæson, men heldigvis blev der åbnet op
under mere normale omstændigheder.

I denne sæson fik vi jo trods alt afholdt Sct. Hans

Som i nok alle har bemærket er vi i fuld gang med at få etableret de nye
Kongelundsvejen, som jo skal være færdig til den 31. oktober hvor
lukket og aflåst mellem kl. 7.00 og 18.00
november, herefter skal lågerne være lukket og aflåst efter hver ind og udkørsel.

 

 

 

Så kort fortalt Fra mandag den 1. november til sønd ag den 7. november skal

porten / lågerne være lukke de

Fra mandag den 8. november og til og med den 31. marts 2022 skal p orten/lågerne 
være lukket og låst efter hver ind og udkørsel.

Det vil ikke være muligt at køre ind med bil eller trailer på A
den 14. november 2021  da pullerten ville blive sat op, så kort sagt så kan der kun køres 
med bil mellem Kongelundsvejen og op til 

 

 

 

Vandlukningen er planlagt til lørdag den 6. november. Kl. 7.00
dag vil det kun være muligt af få ell
side ved kongelundsvejen, når man kigger inde fra 
kongelundsvejen. 

Jeg vil gerne henstille til at hver have sørger for  at deres stophane er
den 6. november kl. 7.00  

 

HF Søndervang

 

æsonen 2021 er ved at været gået og vi skal alle snart hjem til vores vinter 

ret har jo budt på lidt af hvert, først Corona som holdt det hele lidt tilbage i starten af 
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Toiletter på festpladsen. 

Jeg vil venligst gøre alle opmærksom på at toiletterne oppe på pladsen er aflåste og ikke  
kan bruges fra den 6. november 2021 kl. 7.00 til vandåbningen i år. 2022 . 

 

 

 

Vigtige datoer 

De vigtige datoer inden vi lukker helt ned for sæsonen 2021 er følgende  

Sidste tømningsdag for dagrenovationen er tirsdag den 26. oktober 2021  

For container bag skuret er sidste  afleverings datoer som følgende 

For Elektronik søndag den 24. oktober . 

For Plast søndag den 24. oktober. 

For Metal søndag den 24. oktober.  

For Pap tirsdag den 26. oktober. 

 

 

 

 

Grønt og storskrald 

Der er blevet bestilt afhentning af haveaffald for sidste gang i år, så sidste mulighed for at 
afleverer grønt på pladsen bliver den 15-16-17 oktober 2021. 

Der vil lørdag den 16. oktober og søndag den 17. oktober mellem kl. 9.00-12.00 også 
være mulighed for at afleverer storskrald, men kun så længe der er plads i containeren , 
så man kan altså ikke regne med at man kan komme af med storskrald i hele 
åbningsperioden.  

 

 



 

Kongelundens kloak service. 

Det er med beklagelse at jeg må meddele at kongelunds kloak service lukker den 
oktober 2021 efter mange år som fast tømmer af vores tanke i HF Søndervang, men uden 
at jeg vil stå til ansvar for det jeg nu skriver, 
overtaget af et andet firma, som vil køre det vider

 

 

 

De sidste ord. 

Husk nu at få løse genstande, trampoliner osv.
lukker ned for vinteren, så det ikke blæser rundt i 

Sørg nu også for at få fjernet alle nedfaldsfrugter , s

Der ligger stadigvæk grus på festpladsen til brug for udbedring af foreningens stier og 
veje. 

Tag nu også på en tur ud i haven her i vinter
været indbrud i jeres huse eller der er sket 

 

 

 

Her til sidst ville jeg gerne på 
håber i alle får en rigtig god jul 

Vi ses jo snart igen til sæsonen 2022.

PBV 

Thomas 

”Der er ingen vinter så hård at den kan forhindre l øftet om 
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