Hvedeinfo sommer 2021

Hvedearbejdsdag
26. juni afholdt vi årets første fællesdag. Vi var begunstiget af godt vejr, og rigtig
mange hvedebeboere havde meldt sig til at deltage. Den store deltagelse medførte,
at vi fik gennemført mange arbejdsopgaver. En stor tak til jer der havde mulighed for
at give en hånd på dagen. Også en stor tak til jer der har tilbudt at arbejde enten før
eller efter arbejdsdagen.
Til Helle og Hans Kurt mange tak for den fantastiske jordbærtærte som I gav til
eftermiddagskaffen.
Næste fællesdag er planlagt til den 28. august. Denne aften planlægges også
fællesspisning i vort telt. Aftensmaden skal man selv sørge for – drikkevarer sørger
foreningen for.

Generalforsamling
Årets generalforsamling er som tidligere nævnt udskudt til den 5. oktober. Den
holdes i Medborgerhuset Egedal, Multisalen, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal, hvor
antallet af deltagere ikke er så begrænset, som det er på skolen.

Nabohjælp
Især her i sommerferieperioden er det en rigtig god idé at være opmærksom på
hinandens huse. Slå naboens græs og fyld i naboens affaldsbeholder så naboens hus
ikke ser alt for forladt ud.

Hjertestarter
I juni 2019 fik vi etableret en hjertestarter i bebyggelsen helt gratis. Den er placeret
på gavlen ved nr. 80. Vi har nu også tegnet et serviceabonnement for
hjertestarteren, Hjerteforeningens ServicePlus-aftale.

Affaldssortering
Vi har tidligere meldt ud, at vi vil etablere et hegn rundt om de ”nye”
affaldsbeholdere på såvel den nordlige som den sydlige parkeringsplads.
Etableringen er sat i bero, bl.a. fordi kommunen har oplyst, at vi vil skulle have
yderligere affaldsbeholdere til flere typer af affald.
Husk venligst at sortere affaldet korrekt i de forskellige typer af affaldsbeholdere.
Læs hvad der står på affaldsbeholderne om hvad der må og IKKE må komme i de
fælles affaldsbeholdere men skal i ens egen affaldssæk ved eget hus.
I de seneste måneder har vi haft ekstraordinært meget pap til udsmidning. Husk at
det er en rigtig god idé at sprætte papkassen op og presse den sammen, inden I
lægger den i papcontaineren.

Trailer
Foreningen har i 2020 købt en trailer, som alle Hvedevængets beboere kan leje.
Prisen er kr. 30 pr. gang. Henvendelse til Allan i nr. 10 eller Helge i nr. 13.
Vi har adapter til traileren, så traileren kan benyttes til biler med såvel 7-polet stik
som 13-polet stik.

Rabataftale – Skousen Hørsholm
Bestyrelsen har indgået en rabataftale med Skousen Hørsholm beliggende
Egevangen 10 i Kokkedal.
Som beboer i Grundejerforeningen Hvedevænget kan vi få 25% rabat på alt i den
fysiske butik Skousen Hørsholm. Læs betingelserne på Hvedevængets hjemmeside
under menupunktet ”Tilbud”.

Ekstra affaldssække
Alle husstande i Hvedevænget er hvert år berettiget til at modtage 3 ekstra
affaldssække fra Fredensborg Kommune/Forsyning til husholdningsaffald/restaffald.
Hvis I ikke selv skal bruge de ekstra affaldssække, vil bestyrelsen være meget
taknemmelig for at få dem til brug for de 3 affaldsstativer, som vi har på

fællesarealerne. De affaldssække,som I ikke selv skal bruge, bedes venligst afleveret
til Allan i nr. 10. De 3 ekstra affaldssække er gratis, idet vi betaler for dem via
ejendomsskatten. De 3 affaldssække bestilles hos Fredensborg Forsyning – enten i:
Fredensborg Forsynings Webshop eller via e-post: affald@fredensborgforsyning.dk

El-lader
I bestyrelsen arbejdes der løbende på at undersøge muligheder for etablering af
ladestandere i Hvedevænget. Der er mange spørgsmål og aspekter, der skal afklares,
inden et løsningsforslag kan fremlægges på en generalforsamling. Her tænkes bl.a.
på økonomi, jura, parkeringsforhold og opladningsadfærd fra brugerne.
De to stik, som findes på hhv. gavlen ved varmekælderen og ved redskabsskuret, er
almindelige husholdningsstik til f.eks. en støvsuger. De bør ikke benyttes til
opladning af el-biler eller plugin-hybrid. De to husholdningsstik tager ikke højde for
det belastningsmønster, som opladning af elektroniske køretøjer har. Hvis
stikkontakter belastes med en strømstyrke på 6A i mere end 2 timer, skal
stikkontakten være beregnet til længerevarende høj belastning, og det er de to stik,
som vi har, ikke.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler generelt at undgå daglig opladning via mode 2ladekabler, når kablet er tilsluttet almindelige boligstikkontakter/husholdningsstik
(mormorladning). Der er risiko for overophedning, brand og stød. Så har man
anskaffet sig eller påtænker man sig at anskaffe en el-bil eller plugin-hybrid, må man
skaffe sig adgang til opladning ved de offentligt tilgængelige ladestandere.

De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes, er:
19. august, 16. september og 21. oktober.

Udsætning af storskrald tidligst onsdagen før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

