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Lige de allersidste opdateringer inden vi lukker for helt ned for vinteren. 😊 

Salg af huse. 

Siden sidst har vi solgt 5 huse. Et hus er frigivet til salg. Så har vi en enkelt der har trukket ud, men 

som har bedt om at få vurderet og sat til salg, inden vi lukkede ned for vurderinger d. 15.10.18 

Velkommen til nye have lejere: 

Oliver i have 276, Maja og Jeff i have 19, Jan og Lasse i have 265, Maja og Rik i have 184, 

og til Donna i have 314  

Hækplanter. 

Lørdag d. 27.10.19 udleverede bestyrelsen hækplanter til dem der havde bestilt. Der var desværre 

nogle have lejere, der ikke afhentede de hækplanter de havde bestilt. Det er absolut ikke i orden, 

hækplanter er ikke gratis for foreningen, så det er spild af haveforeningens penge, dvs. vores alles 

penge.  

Toiletter og tømning af ”toilet spand”  

Toiletterne ved festpladsen er nu låst af for vinteren.                                                                                      

For at undgå ubudne gæster aflåses toiletter og ”udslagsrum” ved købmanden også for vinteren. 

”Udslagsrummet” med en hængelås. Har man brug for at tømme toiletspand uden for sæsonen, 

kan man rekvirere en nøgle til hængelåsen ved at skrive til:  bestyrelsen@hf-islegaard.dk  Ved 

udleveringen af nøglen betales et depositum på kr 300.  

Vandafregning: 

Med havelejen i december falder også betaling for vandforbrug. 

Trafik i haveforeningen 

Bestyrelsen henstiller til at der køres så lidt som muligt i bil på vores stier uden for sæsonen. 

Jagt datoer.                                                                                                                                                                        

For at tilpasse bestanden af skader, krager og duer, vil der være jægere i haveforeningen på 

følgende datoer: lørdag d. 10-11-18, lørdag d. 24-11-18, lørdag d. 8-12-18, lørdag d. 12-1-19, 

lørdag d. 27-1-19 

Mailadresser. 

Vi mangler stadig mailadresser på rigtig mange have lejere. Hvis du har en mailadresse, men ikke 

har afleveret den til bestyrelsen, må du meget gerne sende den til vores sekretær på:  

sekretaer@hf-islegaard.dk  Husk også at send evt. adresse ændring og nyt telefonnummer. 

Der mangler stadig husnummer på flere havelåger, jf. § 2 i Ordensreglerne.  
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Kontakt. 

Selv om haveforeningen er lukket besvarer bestyrelsen stadig mail løbende, på hjemmesiden 

finder I bestyrelsesmedlemmernes mailadresser og ansvarsområder. Postkasserne ved 

købmanden og kontoret tømmes regelmæssigt 

Vedtægter/ordensregler. 

Bestyrelsen er ikke gået i vinterhi. Vi vil i løbet af vinteren gennemgå og revidere haveforeningens 

vedtægter og ordensregler, så de matcher 2019 og den nye lokalplan. De reviderede udgaver vil, 

som ændringsforslag, blive sat til afstemning på vores generalforsamling i foråret. 

Generalforsamling: 

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag den 24. marts kl. 10 – 13 i Herlev medborgerhus 

Hvis du ønsker at stille forslag, skal du senest en måned efter regnskabsårets udløb, dvs. inden 

31. januar 2019 sende et gennemarbejdet forslag til bestyrelsen@hf-islegaard.dk.  

Du skal møde op på selve generalforsamlingen for at fremlægge dit forslag og dine argumenter 

over for de andre have lejere. En god ide er at have undersøgt økonomien i det, så du også ift. den 

vil kunne besvare evt. spørgsmål fra medlemmerne. 

Letbanen: 

Der har nu været afholdt ekspropriations forretning med Letbanen og de 4 have lejere, der bliver 

direkte berørt af anlægget af Letbanen. Det drejer sig om have, 55, 54, 52 og 75. På dagen deltog 

udover ekspropriationskommissionen, de berørte have lejere, og fra bestyrelsen deltog kasserer 

og formand. 

Ekspropriationskommissionen, som er en uvildig instans, var meget lydhør, tog sig rigtig god tid, og 

alle have lejere fik en god behandling. 

Alle 4 have lejere var tilfredse med de erstatningsbeløb, kommissionen løbende drøftede sig frem 

til, og der blev indgået forlig på dagen, derved er denne del afsluttet. 

Letbanen udfører arbejdet ud for vores haveforening, på Ring 3, i en periode på omkring 6 

måneder mellem d. 1.3.19 – 31.12.19 

I forbindelse med arbejdet, forpligtede Letbanen sig til, med det samme, at reetablere rækværket 

mod Ringvejen, således at der ikke først sættes et arbejdshegn op, og så vi i haveforeningen bliver 

mindst mulig påvirket af arbejdet. 

Mens arbejdet står på, vil der i haveforeningens trekants område, selvfølgelig være en del 

arbejdskørsel, stierne vil ikke være lukket, - men vi henstiller fra bestyrelsens side til at finde andre 

stier at køre på, så vi forstyrrer arbejdet mindst muligt i håb om, at det bliver hurtigt færdigt til 

glæde for dem, der bor i området. Hvis man har spørgsmål, eller er man nysgerrig kan man finde 

mere på: Letbane.dk 

Kontoret har første åbningsdag i den nye sæson 2019, tirsdag d. 2.4.19 kl. 17:00 – 18:00 

Tak for i år, - God jul og Godt nytår! 
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