Nyhedsbrev oktober 2022

Velkommen til:
Sureyya i have 48, Marijana i have 133, Sutthinee og Kim i have 219, Nicoline og Sune i have 220 og
Bekim og Lorent i have 233
OBS OBS: Tilslutning af kloak
Bestyrelsen er blevet kontaktet af en miljømedarbejder fra Herlev kommune, der oplyser at alle haver i
foreningen skulle have været tilsluttet kloaksystemet senest ved udgangen af 2017, jf. tillæg nr. 5 til
spildevandsplan 2010-2019
Tidsplan
H/F Islegaard oplyser, at de ønsker kloakeringen udført i 2016.
Da der kan opstå uforudsete forsinkelser på større kloakeringsprojekter, skal
H/F Islegaard i henhold til dette tillæg til spildevandsplan være tilsluttet den
almene spildevandskloak senest ved udgangen af 2017.
Vi, i den nuværende bestyrelse, har været uvidende om denne deadline, som vi tidligere har oplyst i flere
nyhedsbreve, har vi af Kredsen (under kolonihaveforbundet) fået oplyst at d. 1.1.2023 er seneste dato for
tilslutning.
Vi har nu modtaget et varsel, af Natur, miljø og affald Herlev kommune, på 3 mdr. til at alle haver skal være
tilsluttet, senest d. 11.1.2023 dvs. lidt senere end bestyrelsen tidligere har oplyst.
Den enkelte have lejer skal sørge for at sende dokumentation om tilslutning senest d. 11.01.2023. til
miljo@herlev.dk
Fra de haver, hvor bestyrelsen er oplyst om, at Barslund har stået for tilslutningen, sender vi dokumentation
samlet.
Vandaflæsning
Aflæsning af vandmåler skal sendes til sekretaer@hf-islegaard.dk
eller postkasse ved kontor senest 31. oktober 2022.
Du bliver opkrævet for dit forbrug i marts 2023.
Hvis du/I ikke har afleveret aflæsning senest 31. oktober 2022, vil aflæsning ske via bestyrelsen mod en
afgift.
Vejledning: Du åbner din brønd, åbner den lille klap og aflæser de tal, der fremgår af systemet.
Vi gør opmærksom på, at flere kan forvente store vandregninger pga. frostskader sidste vinter og forår.
Og henstiller til, at man er opmærksom på at få tømt vandbeholder og rør, så dette ikke sker.
Låger til Ringvej og ved Gøgestien.
Ved sæsonens afslutning, som er ved sommertidsophør søndag d. 27.10.22 lukker og låser vi låger ud til
Ringvejen og ved Gøgestien/Marielundvej, gående med en nøgle kan dog stadig benytte lågen
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Toiletter og tømning af ”toilet spand”
Toiletterne ved festpladsen låses 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 sæson til og med
d. 10.01.2023, kan man rekvirere en nøgle til hængelåsen ved at skrive til: bestyrelsen@hf-islegaard.dk
Ved udleveringen af nøglen betales et depositum på kr. 300,00.
Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling i 2023 afholdes søndag d. 2. april 2023. kl. 10 – 13 i Herlev medborgerhus
Hvis du ønsker at stille forslag, skal du senest en måned efter regnskabsårets udløb – altså senest den 31.
januar 2023 - sende et gennemarbejdet forslag til bestyrelsen@hf-islegaard.dk.
Du skal kunne møde op på selve generalforsamlingen, for at fremlægge dit forslag og dine argumenter
over for de andre have lejere.
Postkasse.
Postkassen ved kontoret lukkes d. 27.10.2022, og tømmes ikke uden for sæsonen. Postkassen ved
købmanden tømmes ca. hver 14. dag.
Kontakt.
Selv om haveforeningen er lukket besvarer bestyrelsen mail løbende, på hjemmesiden finder du
bestyrelsesmedlemmernes mailadresser og ansvarsområder.
Foreningens hjemmeside:
Tjek jævnligt foreningens hjemmeside, www.hf-islegaard.dk - den opdateres løbende, og I vil kunne finde
svar på de fleste af jeres spørgsmål.

Tak for i år, -vi ses igen i 2023
På vegne af bestyrelsen
Majbritt Kronbøl
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