OM FORENINGSLIVET I ALDERSRO
Når man bliver medlem af HF Aldersro er det for det fleste et længe ventet ønske om at få en have og et havehus, som
går i opfyldelse. Og samtidigt bliver man medlem af en haveforening. Dette indebærer:



At man er medlem af foreningens fællesskab, hvor det gode naboskab, nabohjælp, hensyntagen og fleksibilitet
er i højsædet. Men at der også er mulighed for privatliv bag havelågen.
Medlemmerne opfordres til at benytte kolonihaven flittigt og bidrage til, at der er liv i foreningen.

EGEN HAVE
 Man må bo i haven fra 1.april -1. november, ifølge lejeaftalen med kommunen.
 Man er pligtig til at holde eget hus og have i pæn stand, at luge, klippe græs, klippe hæk osv. – i særdeleshed
mod naboer.
 Man er pligtig til at luge den del af fællesgangen som ligger ud for ens have.
 Det er ikke tilladt at anvende pesticider af nogen art i HF Aldersro.
 Jorden er registreret som forurenet jord, da haveforeningen er anlagt oven på en fyldplads fra 1930-erne. Der
kan læses mere herom på Københavns kommunens hjemmeside.
 Kloakering af området forventes at ske inden år 2025.
FÆLLESAREALER – gange, pladser, yderhække, fælleshus, fælles toiletter.
 Fællesarbejde afholdes 2 gange pr. sæson i slutningen af juni og starten af september, hvor vi vedligeholder
fællesarealer. Det er obligatorisk at deltage.
FLAGHEJSNING.
 Flagene i de 3 afdelinger skal hejses på alle flagdage, og det er obligatorisk, at medlemmerne på skift står for
op- og nedtagning af flaget.
FASTE ARRANGEMENTER i løbet af sommeren.
 Åbning af sæsonen med blomstersalg i starten af maj.
 Sct. Hans aften.
 Aldersros fødselsdag afholdes nærmeste søndag til 12. august.
 Afslutning medio september.
 De 3 afdelinger står på skift for disse 4 arrangementer og medlemmerne opfordres til at deltage i
festlighederne.



Skydning og dart – turneringer hver onsdag i hele sæsonen
Husaften (i fælleshuset) hver anden onsdag, hvor alle er velkomne

ANDRE ARRANGEMENTER i løbet af sæsonen:
 Fælles loppemarked i Lersøens HFer
 Her udover har der de seneste år været arrangementer med fx sang, vinsmagning, fællesspisning, som
medlemmerne har arrangeret.
FÆLLESHUS
 Huset er nyrenoveret.
 Bruges til fællesarrangementer
 Kan lejes af medlemmer til private fester, pt. 800 kr pr. weekend/400 kr. pr. dag.
Det er arrangørerne ved de enkelte arrangementer som er ansvarlige for, at "Huset" afleveres i samme stand.
MILJØ
 Vi sorterer affald. Stor sorteringsplads i afd. 1 – men også sortering i afd. 2 og 3.
 Vi opfordrer til at spare på vandhane-vandet, med regler for hvornår man må vande have samt til, at man selv
opsamle regnvand til havevanding.
 Vi opfordrer til at kompostere grønt affald i haverne eller køre det til kompostering i grøntbunken ud for HF
Blomsten, på den anden side af LersøParkalle. Lersøens HFer er fælles om at holde orden på denne plads.
 Der lukkes for vandet om vinteren. Alle medlemmer står for åbning/lukning af egne stophaner i forbindelse
med lukningen ca. 1. november og åbningen ca. 1. april.
Udgave af 9. september 2018

