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Tak: 

Reinhold valgte på den ekstraordinære generalforsamling at trække sig fra posten som suppleant. I 

den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke for det store arbejde du har udført i haveforeningen. 

Der skal også fra bestyrelsen lyde en stor tak, til dem der har muret og malet ved købmanden, det 

er blevet så fint. 

Skrald: 

Kan afleveres ved købmanden tirsdage mellem kl. 17-18 og lørdage mellem kl. 9-10:30 

Skraldfolkene oplever at nogle have lejere ikke sorterer deres affald og der af den grund hurtigt 

bliver fyldt i de skraldespande, vi har til rådighed.  

Husk derfor at det kun er køkkenaffald, der kan modtages.  

Alt andet affald bedes afleveret på genbrugsstationen.  

Vi arbejder i øvrigt på at finde en anden og bedre løsning end containeren. 

Vand/kloak: 

Vandmandens stillingsbetegnelse er ændret, og betegnes fremover: ”Teknikker til tilsyn, drift og 

vedligehold af kloak, vand og dræn system.” Det er stadig Jan Hellmann, der varetager opgaven. 

Jan, oplyser, at folk ikke er opmærksomme på, at man skal lukke sin gamle stophane.  

Vi skal bede Jer alle checke i hækken, at der er lukket. 

Der har allerede været forstoppelser i kloak, hvorfor vi også må understrege, at der IKKE må 

komme andet end toiletpapir i toilettet. Bleer, hygiejnebind med mere, skal kommes i dagligt affald.   

 

Jan vil gerne være behjælpelig med VVS-opgaver, hvis folk har brug for det.  

Jan kan kontaktes pr. telefonnr. 51951493 hvorefter han kommer og giver et tilbud. Arbejdet 

udføres for have lejers regning.        

Ordensreglernes § 5, omhandler regler for tilslutning af vand, vanding osv.  

Da der nu er måler på, således at man betaler for eget vandforbrug, er denne § blevet overflødig 

og vil på vores generalforsamling i 2019 blive forslået slettet. 
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Nedenstående er Herlev kommunes råd for brug af vand: 

Sådan holder du haven frodig uden at frådse med vandet: 

1. Lad være med at vande din græsplæne! Den kan sagtens klare sig uden 

2. Saml regnvand fra taget i en regnvandstønde – så kan du bruge det til at vande med, i stedet for 

at bruge drikkevand til blomsterne. Læg et låg på regnvandstønden, så vandet ikke fordamper. 

3. Brug en vandkande, når du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker – vandslangen er en 

vandsluger, som bruger 12 liter vand pr. minut 

4. Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne. 

5. Store soppebassiner pools bruger rigtig meget vand. Vandballoner, vandpistoler og et badekar 

til de mindste er gode erstatninger. Eller tag til sø, strand og friluftsbad med hele familien. 

Have salg og venteliste: 

Vi har en del haver, der er blevet vurderet, men som desværre ikke er blevet sat til salg endnu. 

Dette skyldes, at vurderingsfolkene ikke kan komme på kolonihaveforbundets system og godkende 

vurderinger, da systemet pt er ude af drift. Vi håber, at de hurtigt får løst problemerne, så vi igen 

kan få gang i salg af haver. 

Ventelisten er opdateret og ligger på hjemmesiden. 

Haveinspektion og præmiehaver: 

Inden for kort tid starter bestyrelsen på ”haveinspektion”. 

Der hvor have lejerne ikke lever op til de krav, der er vedtaget i haveforeningen, bl.a. ifh.t 

parkeringspladser, hæk klipning, højde på hæk, ukrudt i hæk osv. modtager den pågældende have 

lejer et påbud om at bringe tingene i orden. Se regler og vedtægter på hjemmesiden eller hent dem 

i papirform på kontoret.  

Det er også ved at være tid, for de have lejere der i 2016 vandt havepræmie, til finde de haver der i 

2018 skal præmieres.  

Festpladsen: 

Køkkenet på festpladsen er under renovering, hvorfor denikke udlejes, ligesom der ikke serveres 

mad. 

For afholdelse af fester, hold øje med opslagstavler og hjemmesiden. 
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Åben ild:  

Bål sted, afbrænding af haveaffald er forbudt i haveforeningen. I øjeblikket er det fuldstændigt 

forbudt at anvende gasbrænder i Region Hovedstaden. 

Gadelamper: 

Vi har i år ikke råd til, at etablere lys i form af gadelamper på vores stier. Vi vil senere på året igen 

tage emnet op for en drøftelse i bestyrelsen.  

Trafik i haveforeningen: 

Vi modtager stadig klager gående på, at der køres for stærkt i haveforeningen.  

Husk at der er en fartgrænse på MAX 15 km/t 

Endnu engang gør vi opmærksom på, at det er FORBUDT at parkere andre steder end på de dertil 

indrettede parkeringspladser, som findes langs Marielundsvej, og ved festpladsen.  

Parkering på veje og stier er FORBUDT, - dette er bl.a. af hensyn til udrykningskøretøjer, og er 

derudover til stor gene for andre have lejere. 

Det er IKKE tilladt ”bare” at køre ind på grunden og parkerer der. Man har mulighed for at anlægge 

en parkeringsplads på sin grund, man skal blot søge om tilladelse til dette i bestyrelsen.  

Interessearbejde:       

Vi har indtil videre haft interessearbejde den 27. maj og har igen søndag, den 17. juni 2018. 

Der er blevet malet oppe ved købmanden, og der har siden været frivillige, der har ydet et kæmpe 

arbejde med at male færdigt og klargøre til murfacaden. Det er sådan, at en forening fungerer 

allerbedst😊. 

Der er også blevet gjort i stand rundt om festpladsen, ligesom legetingene igen er sat frem. 

Byggetilladelser: 

Ved ansøgning om tilladelse til at anlægge parkeringsplads eller anden byggeri, bedes man lægge 

sin ansøgning, en tegning med korrekte mål af projektet, i postkassen ved kontoret eller sende den 

til bestyrelsen@hf-islegaard.dk Husk at skriv have nr. og mailadresse på ansøgningen.  

Ansøgningerne godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter man modtager svar 

pr. mail. 

Man har et år til udførelse af arbejdet. Det kan dog ved ansøgning forlænges. Når arbejdet er 

færdig gjort, vil bestyrelsen efter aftale med have lejeren foretage et eftersyn af byggeriet.  

mailto:bestyrelsen@hf-islegaard.dk
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Letbanen:  

Letbanen rører nu på sig. Bestyrelsen holder i nærmeste fremtid, møde med nogle folk derfra. 

Efterfølgende bliver de berørte haver indkaldt til et orienteringsmøde, hvor folk fra Letbanen også 

deltager.   

Regler og vedtægter: 

Findes på hjemmesiden og kan afhentes i papirform på kontoret i åbningstiden. 

Vi henstiller at disse læses og overholdes. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer. 

 

 


