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Velkommen til HavnsØgårdsvei

Vi er glade for at have fået nye naboer

I kan finde al information om Grundejerforeningen Havnsøgårdsvej på vores hjemmeside:
https : //havnsoe eaardsvei. dk/

Facebook
Vi er også på facebook: se havnsøgårdsvej grundejerforeningen
https,llwv,rw.f acebook.comlgroupsl28697236222l348l

Kontingent
Alle beboere er obligatoriske medlemmer af Grundejerforeningen. hvilket er bestemt af
Kalundborg kommune.
Kontingentet, som udgør 1.300 kr. årligt pr. parcel, betales halvårligt rned 400 kr. i grundejer-
foreningskontingent og 250 kr. til en vejfond, den 1. februar og 1 . august. Kontingentet opkræves
af Nets, og det er muligt at tilmelde sig BetalingsService via vores hjemmeside.

Renovation
Atlaldsspanden tømmes hver 14. dag, dog er det sådan, at i perioden juni, juli og august tømmes
hver uge. Vi har fået en ekstra affaldsspand til genbrug af papir/karton og plastic/metal, den
tømmes 6n gang om måneden.
Al information om renovation kan findes på Kalundborg kommunes hjemmeside:
http : //wir.r,v'. kalundborg.dklBor ger',rAffal d:o g gg&rug.espx
Link til genbrugspladsen : http s : //argo. dk/genbru gsp ladser/bre gnin gel

Fællesareal
Vi har et fællesareal, som er en stor græsplæne omkranset af buske og træer på tre sider. Fælles-
arealet er til fri afbenftelse til f.eks. boldspil og anden leg. På arealet står to bord/bænksæt og to
fodboldmål. Græsset slås nogle gange fra forår/sommer og frem til efteråret af en privat entre-
prenør. Som noget nyt vil græsset fra2021 ikke blive slået på hele området. Vi ønsker mere vild
natur til glæde for insekter og mennesker, så græsset vil fremover blive slået på boldbanen samt
på en sti hele vejen rundt om fællesarealet.

Vinter
Alle veje samt fofiovet på stamvejen ryddes for sne og saltes. Kalundborg kommune sørger for
stamvejen. og Grundejerforeningen har en aftale med en privat entreprenør, som står for alle
sideveje samt foftovet på stamvejen.

Grundej erforcnin gens generalfolxamlin g
Den årlige generalforsamling aJholdes i marts måned, hvor vi håber, I har lyst til at deltage

Med venlig hilsen
Grundej erforeni ngens bestyrelse
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