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Haveforeningen Kræmmermarken

Bestyrelsens beretning 2020
Vand: Vi åbnede for vandet d. 30. marts. Der var som vanligt mange frostsprængninger. Der
sker hovedsageligt fordi folk, i efteråret, glemmer at åbne vandhanen, når der lukkes for
vandet.
Først d. 2. november lukkede vi for vandet. Det var lidt for sent da der var kommet frost.
Der sprang desværre to vandrør.
I det tidlige forår koblede en kloakmester vores toilet og køkkenvask til det offentlige
kloaksystem.
Vejen: Vi har haft vores billige vejmand til at ordne fællesvejen. I foråret og sommeren var
den i god stand. I efteråret har det pga. den megen regn været svært at udjævne hullerne.
I år håber vi på mindre regn så vejen kan komme i orden.
Reparationer og vedligehold:
Jan have 103 har repareret og malet vinduerne i fælleshuset.
Skuret ved siden af toiletbygningen, rækværket samt andre mindre ting er blevet malet.
Alle ikke strømførende ledninger i fælleshuset er fjernet.
Vi har fået fyldt lidt asfalt i et par store huller ved indkørslen. Og det endda gratis.
Bestyrelsen har i 2019 holdt 12 møder.
Der er blevet solgt 25 have og 26 er blevet vurderet.
To haveejere er blevet sat ud ved fogedens hjælp.
Vi har igen i år forsøgt at holde grillaftener. Desværre uden det store fremmøde. Så
bestyrelsen har besluttet at droppe det i år.
Til Sankthansbålet var der en hæderlig tilslutning. Så det holder vi selvfølgelig igen. Dog
uden vådt hækaffald!
Ny Renovationsordning: Hen over vinteren har vi været i gang med at planlægge og
forberede den ny renovationsordning. Grundet dette skal der lægges kørefliser de to steder,
vi har valgt til affald. Det skyldes, at renovationsteknikkerne ikke må køre containere på
grus. Ved fælleshuset skal der lægges ca. 8 m2 hen over vejen og ved indgangen ca. 16 m2.
Der kommer flere informationer senere i dag. I vil også løbende blive orienteret om nye
tiltag.
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