
KALENDER 2020 
OKTOBER - NOVEMBER i Marienlyst / opdateret d. 1-10-2020 

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN ARRANGEMENT ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 

OBS: CORONA i Marienlyst Vi følger med i myndighedernes og kolonihaveforbundets anbefalinger og er 

løbende opmærksomme på at det er muligt at overholde dem ved arrangementer  i Marienlyst. 

 KONTORÅBENT Kontoret er åbent  Mandage kl 18-20 i have 80  

 

 

ARBEJDSDAGE Der vil være fælles arbejdsdage hver måned. 

Det vil også stadig være muligt at finde opgaver der kan gøre det ud for 

arbejdsdage, på hjemmesiden: www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage. 

 DØDE DUER  Lørdage kl. 13-15 i fælleshuset P3 

 FÆLLES TOILETTER Handicaptoilettet -og kun handicaptoilettet - er åbent ALLE DAGE.  

 

OKTOBER 

 9.-20. okt. / uge 42 CONTAINER TIL GRØNT AFFALD - P2 OBS: Hele uge 42 

 11. okt. / søndag FÆLLES ARBEJDSDAG 

Have 80 og grønne områder 
Kl. 10 -12 - Mød op på P3 

 18. okt. / søndag VI STARTER ET UDVALG 

ER DU EN AF DEM, DER MENER NOGET? 

Hvordan kan vi forbedre vores veje, parkering 

og kørsel 
 

Mød op søndag d. 18. oktober kl. 13 i 

have 80. 

Du kan også kontakte Claes have 82, 

på tlf./sms: 30117804 

 24. okt. / lørdag FÆLLES ARBEJDSDAG  

- kun Have 80  

http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/ 
 

kl. 10 – 14:30 

OBS: Arbejdsdag er stadig 2 timer – 

men der vil være frokost til de der er 

med 

på at gi’ den nogle ekstra timer 

 24. okt. / lørdag HENT BESTILT HÆK Fra kl. 10  til 15 på P3 / have 80 

 31. okt. / lørdag SÆSONSLUT  
Kl. 13 -15 : Døde duer 

Kl. 15 - ? Afbrænding af bål på festpladsen 

 

Af hensyn til Corona er der ingen 

arrangement på festpladsen – men I er 

velkomne til at komme og dele den 

sidste varme i år – med afstand. 

Medbring selv (varme) drikkevarer, 

varmt tøj, stol og hvad I ellers 

behøver. 

 

NOVEMBER 

 1. nov. / søndag LUKNING AF VAND OG TOILETTER  

Husk at havelågen skal være åben og at 

stophanen skal stilles lodret. 

Alle haver : 

Lågen åben kl. 10-14 

 2. nov / mandag SIDSTE KONTORÅBENT I DENNE SÆSON KL 18-20 

 

Bestyrelsen kan kontaktes  på både mail og 

telefon i vintersæsonen . 

Vi beghandler også fprskellige sager f.x. 

byggesager efter aftale. 

 5. nov. / torsdag SIDSTE AFHENTNING AF STORSKALD  

 6. nov. / fredag SIDSTE AFHENTNING AF RESTAFFALD  

 

Ændringer kan forekomme 

 

Vers. 10 

 


