Nyhedsbrev april 2021

Sæsonstart:
Kontoret har åbent hver tirsdag kl. 17 – 18 og den 1. søndag i mdr. kl. 10 – 11.
Første gang 30. marts 2021. (Dog lukket 4. april 2021).
Vi henstiller til, at man pga. covid-19 – og så vidt, det er muligt - henvender sig pr. mail til
bestyrelsen og kun møder op, hvis andet ikke kan lade sig gøre.
Der kan max være 2 personer på kontoret ud over bestyrelsen, og mundbind er påkrævet.
Trafik i foreningen:
Bestyrelsen modtager stadig flere henvendelser fra bekymrede og uforstående have lejere, der
gang på gang oplever, at der køres alt for stærkt på stierne i foreningen.
Vi skal derfor her understrege at max hastigheden i hele foreningen jf. § 8 i ordensreglerne er 15
km/t.
Overholdes dette ikke har bestyrelsen, jf. § 7.3 i vedtægterne, mulighed for at opsige lejemålet af
haven, hvorefter et hussalg vil være nødvendigt.
Vores styreskabe bliver jævnligt påkørt, muligvis også pga. for høj fart, og uden, at bestyrelsen
modtager henvendelser fra skadevolderen omkring dette. Det er absolut ikke i orden, det koster
foreningen, altså os, over 8.000 kr. at udskifte et enkelt skab, de 8.000 kr. kunne være brugt til
noget fornuftigt, som f.eks. at forbedre vores stier, at opsætte fartchikaner, eller noget helt 3.
Affaldssortering:
Regeringen har besluttet at alle skal sorterer affald. Vi skal derfor også til at sortere vores affald.
Vi skal sortere i 1: Bio-affald (mad), 2: Plastaffald og 3: Køkken-restaffald
Ved foreningens købmand er der stadig en flaske – og en aviscontainer.
I første omgang vil det for vores vedkomne betyde, at vi kan aflevere køkkenaffald, plast og
køkken-restaffald i foreningens skraldehus, på Glentestien 187.
Plast og køkken-restaffald kan afleveres som tidligere i klare sække (plast for sig og køkkenrestaffald for sig), køkkenaffald må udelukkende afleveres i bioposer.
Bioposerne udleveres gratis ved skraldehuset, i april og i oktober lørdage mellem kl. 9-10.30, og
maj – september også tirsdage mellem kl. 17 – 18
Husk pga. covid-19 ikke at forsamles foran skraldehuset og husk at holde afstand til skraldefolk og
til hinanden.

Letbanen:
I uge 14-15 starter arbejdet med bl.a. ændring af spildevands kloak ved have 54 og 55
og det vil måske ikke være muligt at køre ind af denne vej.
Hold øje med hjemmesiden, hvor vi lægger aktuel information op.
Lågen ved Gøgestien/Marielundvej
Fra sæsonstart vil lågen være åben.

Lokalplan 114 og lovliggørelsesprocessen:
Forvaltningen har oplyst, at havelejer kun vil blive kontaktet efterfølgende i de sager, hvor der i
forbindelse med opmålingen findes ulovlige forhold.
Vurderer forvaltningen, at reglerne er overholdt, er sagen afsluttet.
Den enkelte have lejer kan dog altid søge aktindsigt.
Bestyrelsen har anmodet om at få besked, når forvaltningen er helt færdige med processen, da vi
mener, at det er vigtigt, at vi alle ved, hvornår arbejdet er afsluttet, - Det er vi blevet lovet, men vi
fik samtidig oplyst, at der kan gå 1-2 år, før sagen er afsluttet.
Bestyrelsen har desværre ikke mulighed for at besvare spørgsmål ift. selve processen
Har man spørgsmål, skal de rettes til Jacob Uhrskov; jacob.uhrskov.Egholm@herlev.dk

Forsikring:
Den fælles forsikring i TRYG er steget fra 1261 kr. til 1275 kr. pr. år pr. have.
Have lejere, der ikke er med i den fælles forsikring hos Tryg, skal senest 15. juni 2021 lægge kopi
af seneste police + kvittering af sidste indbetaling, i postkassen ved kontoret eller sende det til
sekretaer@hf-islegaard.dk
Dette gælder også de, der har den tidligere fælles forsikring i Codan

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson
Majbritt Kronbøl
Formand

