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Ny Affaldshåndtering
Hørsholm kommune har varslet en ændring af vores affaldshåndtering:
Ved hver bolig erstattes nuværende sækkestativ med en beholder til rest- og
madaffald. Beholderen er delt i to rum - det største rum til restaffald og det mindste
rum til madaffald.
De nye rest- og mad affaldsbeholdere vil blive leveret i løbet af august-december
2022. Når en mere detaljeret tidsplan foreligger, vil vi modtage information om
opstart og praktiske forhold. I forbindelse med leveringen af den nye beholder vil vil
modtage en velkomstpakke, der indeholder en mindre køkkenkurv med tilhørende
plastpose samt sorteringsvejledning til sortering af madaffaldet.

Gartner opgaver
Det var planen at etablere de nyindkøbte robotplæneklippere slut april. Desværre er
leverancen blevet forsinket og etableringen er derfor udskudt til juni. Gartner
Charlotte vil passe vores plæner indtil etableringen er på plads.
Vi har fra bestyrelsens side gentagne gange forsøgt at få Hørsholm Kommune, Vej og
Park i tale, både på mail, telefonisk og via Tip Hørsholm app’en, således at de
overfyldte åer og søer kunne blive renset op. Det er dog endnu ikke lykkedes.

Fremtidige energikilder og alternativer til naturgas
Energiudvalget arbejder fortsat ihærdigt på at undersøge de forskellige fremtidige
alternative energikilder. Fjernvarme ser pt. ud til at have lidt lange udsigter, men der

vil i første halvdel af 2022 blive udsendt en plan for fossilfri varmeforsyning fra
Hørsholm Kommune, læs evt. mere her:
https://www.horsholm.dk/nyheder/2022/marts/fjernvarmen-er-paa-vej
Ifølge flere eksperter er der bedre økonomi i fjernvarme end varmepumpe, der som
hovedregel kun er interessante hvis man har et stort naturgas forbrug. Læs mere her:
https://taenk.dk/forbrugerliv/bolig/opvarming-af-bolig-skal-du-skifte-til-varmepump
e
Et par gode råd til at spare på det nuværende forbrug er:
1) Få et servicetjek og optimer dit varmesystem, hvis nødvendigt!
2) Energirenover (nye døre/vinduer) - det får man støtte til.
Udvalget vil udarbejde et samlet skriv når de forskellige undersøgelser er på plads.

Badebroen
Badebroen har desværre fået en temmelig hård medfart i forbindelse med den
seneste opsætningen og flere planker er blevet ødelagte. Bestyrelsen har derfor
klaget til NBC marine, som i denne uge vil udskifte og/eller slibe de ødelagte planker.
Når dette arbejde er færdiggjort, vil bænkene for enden af broen blive sat ud.

Nyt medlem af bestyrelsen
Rolf Brøchner Larsen, SP31 har solgt sit hus og fraflytter 15. juni. Rolf træder dermed
ud af bestyrelsen og vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Rolf mange
gange for indsatsen, og ønske ham og hans familie alt det bedste for fremtiden.
Flemming Lademann, SP11 har sagt ja til træde ind efter Rolf, hvilket vi er meget
glade for.

Ny webmaster
Dorrit Jørgensen har overgivet webmaster ansvaret for soemandshvileparken.dk
til Lone Bjørn. Bestyrelsen siger tak til Dorrit for hendes store arbejde med websitet.

Som noget nyt har Marianne i SV15 udarbejdet en liste over ‘håndværkere der kan
anbefales af andre’. Sig til hvis du har nogen i tankerne som bør fremgå af listen og
som andre kan have glæde af. Listen kan findes her:

