
 

                                                                                                                                                              

            

Nyhedsbrev april 2019 

 

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Kirsten, har valgt at trække sig af personlige årsager, og 1. suppleanten 

er derefter trådt ind i bestyrelsen, herefter ser bestyrelsen 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: Bo Egestrøm                 bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk  

1.suppleant:                                                    suppleant1@hf-islegaard.dk   

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

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

I sæsonen fra sommertidsstart til sommertidsslut er foreningens kontor på Glentestien 187A åbent for 

personlig henvendelse, hver tirsdag fra kl. 17-18, og hver den 1. søndag i mdr. kl. 10-11   

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

sommer, fællesskab og hygge. 

Velkommen til nye have lejere: 

Marianne og Dorthe i have 124, Gitte i have 316 og Bo i have 150 og Henrik i have 91 

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. Har du ikke mail, sender vi information fra 

haveforeningen til dig/jer pr. brev, portoen er for egen regning og opkræves sammen med først kommende 

haveleje opkrævning jf. § 9.3 i vedtægter for HF Islegaard. 

Forsikring: 

Forsikring er lovpligtig. Haveforeningens fællesforsikring er i TRYG. Kontakt haveforeningens sekretær, 

hvis I er interesseret i at skifte til den fælles forsikring; sekretaer@hf-islegaard.dk. 

Har du ikke fælles forsikring, skal du hvert år sende kopi af police og seneste kvittering til 

sekretaer@hf-islegaaard.dk, eller komme på kontoret for at få taget kopi.  
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Festudvalg:  

Formand: Allan Jacobsen          

Kasser: Gitte Lemke 

Medlem: Allan Andersen og Pia Steffen 

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

Første duespil i 2019 er lørdag d. 4.5. kl. 11 

Kommende fester: 

D. 22.6.19 Sct. Hans fest 

D. 10.8.19 Sommerfest  

Restancer: 

Der er en del have lejere, der er i restance, dette er helt uacceptabelt. De pågældende har nu modtaget en 

rykker, og har 10 dage til at reagere. Reagerer man ikke, modtager man en påtale, her har man også 10 

dage til at reagere, reagerer man mod forventning ikke, vil lejemålet herefter blive opsagt. 

Interessearbejde i 2019: 

Datoer for interesse arbejde er: d.12.5, d.16.6, og d.1.9  

Følgende stier bliver indkaldt: Solsortestien, Svalestien og Lærkestien. Der vil også være opsamling og 

indkaldelse af folk fra andre stier, der havde afbud til interessearbejde i 2018. 

På hjemmesiden:  

www.hf-islegaard.dk, findes Lokalplaner, ordensregler og vedtægter, disse vil vi bede jer om at læse.  

Datoer for aktiviteter, interessearbejde o.a. kan også findes her og på opslagstavlerne. 

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. 

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 og regler i lokalplan på hjemmesiden inden ansøgning. 

Affald:  

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

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. 
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Der er hen over vinteren flere gange fundet henkastet affald i foreningen, dette er noget svineri, ligesom det 

er noget svineri, at der er nogen, der smider kattegrus i hullerne på vores stier. Dette skal ophøre, og vi 

henstiller til, at man passer på vores forening og ikke smider affald på veje og stier. 

Pladsmand:  

Vores pladsmand Berit vil gerne være behjælpelig med bortkørsel af større mængder affald. 

Berit kan kontaktes på tlf.: 42 52 38 03 Det koster 100 kr. pr. læs, som går til vedligehold af traktor. 

Man er selv ansvarlig for af- og på læsning af traktor. 

Kloak og vand: 

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

Jan kan kontaktes pr. telefonnr. 51 95 14 93 hvorefter han kommer og giver et tilbud. Arbejdet i egen have 

udføres for have lejers regning.     

De vandmålere, der er opsat op på haveloddet, tilhører have lejeren, og man er derfor selv erstatnings 

ansvarlig ved evt. ødelæggelser.  

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:  

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. 

Haveinspektion: 

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid foretage en af flere årlige havevandringer. 

Vurdering og salg af haver: 

Kontakt: naestformand@hf-islegaard.dk  

Letbanen: 

Letbanen og Vestforbrændingen er gået i gang med at fjerne hæk m.m. i de berørte haver. 

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

Nyt i Herlev kommune: 

Som nævnt på generalforsamlingen arbejder Herlev kommune i øjeblikket på en lovliggørelsesproces i 

forhold til den lokalplan der blev vedtaget i efteråret 2018. Har man spørgsmål til processen eller andet 

omkring lokalplanen er det Herlev kommune man skal henvende sig til. 

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

kommunens hjemmeside: www.herlev.dk/offentliggørelse. 

Check jævnligt foreningens hjemmeside: www.hf-islegaard.dk  samt opslagstavler for information. 
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