
Velkomstbrev/Nyhedsbrev april 2018 
 

1 
 

Vi vil gerne byde nye og gamle have lejere i H/F Islegaard, velkommen til en ny sæson, med sol, 

sommer, fællesskab og hygge. 

 

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig og ser således ud: 

Formand: Majbritt Kronbøl                 bestyrelsen@hf-islegaard.dk  

Næstformand: Anne Dahl                  naestformand@hf-islegaard.dk  

Kasser: Anne Cameron                     kasserer@hf-islegaard.dk  

Sekretær: Gurli Kaa                           sekretaer@hf-islegaard.dk  

Bestyrelsesmedlem: Lone Jensen   bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk  

1.suppleant: Bo Egestrøm                 suppleant1@hf-islegaard.dk   

2.suppleant: Reinhold Schlesiger      suppleant2@hf-islegaard.dk  

3.suppleant Gert Lyngsø                   suppleant3@hf-islegaard.dk  

Bestyrelsen kan hele året træffes pr. mail, som vil blive besvaret løbende. 

I sæsonen fra 1/4-30/9 er foreningens kontor på Glentestien 187A åbent for personlig henvendelse, hver 

tirsdag fra kl. 17:00 – 18:00, og hver den 1. søndag i mdr. kl. 10:00 – 11:00  

Dog er der lukket 1. maj, 5. juni og 5 aug. 

Festudvalg:  

Formand: Allan Jacobsen          

Næstformand: Allan Andersen 

Kasser: Gitte Lemke 

Medlem: Pia Steffen 

Kontakt: fest@hf-islegaard.dk eller lørdag 10 – 13 på festpladsen 

 

Kommende fester: 

D. 23-6-18 Sct. Hans fest 

D. 4-8-18 Sommerfest  

 

På hjemmesiden: www.hf-islegaard.dk, findes Lokalplaner, ordensregler og vedtægter, disse vil vi bede jer 

om at læse. (Kan udleveres ved personlig henvendelse på kontoret.) 

Husk, at Herlev Kommune oplyser, at de ikke accepterer, at man bebor foreningen uden for sæson, hvorfor 

bestyrelsen må henstille til, at man overholder dette. 
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Facebook-side. 

H/F Islegård har en lukket Facebook gruppe; H/F Islegård, her kan I bytte frø og blomster, købe og sælge 

jeres ting eller måske komme med gode tips og havetrick. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udtaler sig på Facebook-siden er det på egne vegne og ikke på bestyrelsens.   

Bestyrelsen deltager IKKE i diskussioner og svarer IKKE på spørgsmål på Facebook. Alt kontakt til og 

med bestyrelsen, foregår via mail eller ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid.  

Byggetilladelser: 

Der indgår til bestyrelsen en jævn strøm af ansøgninger om bygning, tilbygning, parkeringsplads mv., som 

bliver behandlet på bestyrelsesmøder den 1. tirsdag hver måned.  

Se vejledning på hjemmesiden inden ansøgning. 

Affald:  

Skal afleveres ved købmanden, lørdag 9-10:30 og tirsdag 17-18 (April og oktober kun lørdage).                                                              

Du må alene aflevere køkkenaffald. Dåser, tæpper, plasticting, aviser med videre skal afleveres på 

Genbrugspladsen. 

Hvis du alligevel forsøger at aflevere anden end køkkenaffald, vil du fremover blive afvist. 

Kørsel og parkering i havegangene. 

Fartgrænsen i hele haveforeningen er max 15 km/t, dette bedes overholdt.  

Ved transport med køretøjer og materiale der samlet overskrider en vægt på 3500 kg, skal der forinden 

rettes henvendelse til bestyrelsen. Der skal ligeledes stilles et depositum på 1500 kr. til dækning af 

eventuelle skader. 

I forhold til parkering og standsning, se § 8 i ordensreglerne  

Vedrørende din have:  

2017 var med kloakeringen et udfordrende år, men nu er der ingen undskyldninger for ikke at vedligeholde 

hus og have.  

Du/I har pligt til at holde haven i hele sæsonen. Husk at du har pligt til at renholde og rive uden for egen 

have.                                                                                                                                                               

Har du ikke mulighed for selv at sørge for det, kan du kontakte bestyrelsen for aftale om, at foreningen – for 

din regning – får din have ordnet. 

I 2018 vil der igen blive vurderet haver for eventuelle præmier. 

Pga. kloakeringen i 2017 blev der ikke vurderet præmiehaver, det gør der igen i 2018. 

Disse haver vandt i 2016: 84,177,207,211,252,261,280 

Vurdering og salg af haver: 

Kontakt: naestformand@hf-islegaard.dk  
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Nyt i Herlev kommune: 

Herlev Kommune har ifølge lokalplan 109 planlagt en ungdomsbebyggelse på Lyskær 11, lige op til H/F 

Islegaard.  

 

En ny lysregulering ved Lyskær er påbegyndt og får udkørsel til Ring 3.  

 

Bestyrelsen kan ikke besvare spørgsmål om ovenstående projekter. Herlev kommune kan kontaktes. Se 

kommunens hjemmeside: www.herlev.dk/offentliggørelse 

Der kommer en Letbane på Ring 3. For information se hjemmesiden www.dinletbane.dk. 

Herlev kommune udarbejder i øjeblikket en ny lokalplan for H/F Islegaard, lokalplan 114. Hele lokalplanen 

kan findes på www.herlev.dk/om-kommunen/hoeringer-og-afgoerelser  

Bestyrelsen har på foreningens vegne gjort indsigelse mod Lokalplan 114 med ønske om forhøjelse til 60 

m2 – der er link om Lokalplanen på foreningens hjemmeside www.hf-islegaard.dk  

 

Ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 23. maj 2018 klokken 18.00 i Herlev Medborgerhus. 

Dagsorden fremsendes senere 
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