
Forslag om indkøb af fælles trailer i 
Haveforeningen Solvangen 
 
Da der ofte er mange kolonister, der har behov for at køre affald eller 
haveaffald på lossepladsen eller fx hente byggematerialer, vil jeg gerne stille 
et forslag om, at Haveforeningen Solvangen køber en fælles trailer, der kan 
udlånes til medlemmerne. Traileren der indkøbes, skal have en vis størrelse 
og evt. med gitter, så den egner sig til kørsel med haveaffald. 

Budget: ca. 6000 kr. + mindre udgift til lås 

Placering af trailer: På grusparkeringspladsen ved marketenderiet 

Adgang til nøgle: Nøgleboks med kode + en lille postkasse 

Administrator: Der udpeges en administrator, der kan svare på spørgsmål om 
trailerbooking + have overblik overudlejning. 

Vedligehold: Der udpeges et medlem, der står for vedligehold, herunder sikre 
at den repareres, hvis noget går i stykker 

Forsikring: Pris undersøges i fht. konkret trailer – men anslået omkring 900 kr. 
pr. år. 

Booking procedure (forslag 1): 

1. Traileren kan ikke reserveres: står den på sin plads, kan den lånes. 
2. Tjek, om traileren er ledig. Den har fast plads på grusparkering ved marketenderen 
3. Nøglen til traileren ligger i nøgleboks 
4. Notér dit navn, havenummer, telefonnummer og tidspunkt for udlån på sedlen, som ligger i 

postkassen 
5. Giv ”administrator” besked på xxxxxxxx, når du låner traileren. 
6. Traileren kan lånes for 3 timer ad gangen. 
7. Aflever traileren fejet og rengjort, tjek om der er luft i dækkene og giv besked til admintrator, hvis 

der er noget galt med den. Lån er på eget ansvar. ( Gode råd om kørsel med trailer) 
 

Booking procedure (Forslag 2) 

1. Tjek om trailer er ledig via bookingskema i postkasse 
2. Traileren har fast plads på grusparkering ved marketenderen 
3. Nøglen til traileren ligger i nøgleboks 
4. Booking af trailer kan ske for en halv dag (enten 8-12 eller 12-18) eller en hel dag 8-18. Det koster 

25 kr. at låne trailer en halv dag og 50 kr. at låne trailer en hel dag.  
5. Lejegebyret overføres til nummer xxxxxxxx (Mobile pay boks oprettes) 
6. Notér dit navn, havenummer, telefonnummer og tidspunkt for udlån på sedlen, som ligger i 

postkassen 
7. Giv ”administrator” besked på xxxxxxxx, når du låner traileren. 
8. Aflever traileren fejet og rengjort, tjek om der er luft i dækkene og giv besked til admintrator, hvis 

der er noget galt med den. Lån er på eget ansvar. ( Gode råd om kørsel med trailer) 
 

 


