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Nyhedsbrev juli 2018 

Hjertestarter. 

Haveforeningens indkøbte hjertestarter, bliver hængt op ved købmanden onsdag d. 25. juli 2018. 

Ophængning af den har været længe under vejs, men nu sker det.  

Man behøver ikke nærmere instruktion af den, alle kan bruge en hjertestarter. 

Det er nemt, - når man har trykket på startknappen, fortæller hjertestarteren præcis, hvad der skal 

gøres, man kan IKKE begå fejl. 

Den eneste fejl man kan begå er, hvis man ikke gør noget. 

Hjertestarteren skal tjekkes hver 14. dag. 

Denne opgave varetages i sæsonen af pladsmanden, og uden for sæsonen af bestyrelsen. 

Salg af haver. 

Der er en del haver til salg. Det har taget meget længere tid end nødvendigt, fra havelejer 

meddeler, at salg ønskes til det endelige salg. Det beklager vi selvfølgelig, men vi har ikke kunne 

gøre noget ved det. Systemet hvor man indberetter vurderinger var i en længere periode ude af 

drift.  

Desuden har det været nødvendigt at oplære nye vurderings folk.  

Vi forventer at processen fremover er kortere. 

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 havelejers regning.        

Pladsmand  

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

Berit kan kontaktes på telefon nr. 42 52 38 03. 

Det koster 100 kr. pr. læs, som går til vedligehold af traktor. 

Letbanen. 

Bestyrelsen og de berørte have lejere har afholdt møde med nogle folk fra Letbanen. Arbejdet med 

Letbanen er planlagt til at gå i gang i foråret 2019.  

I den periode hvor der arbejdes omkring haverne 54, 55, 52 og 72 vil det ikke være muligt at køre 

til Vibestien ad Gøgestien, derfor vil den hvide låge ud mod Marienlundsvej muligvis være åben for 

kørsel i denne periode.  Den endelige ekspropriations forretning er til november, og først derefter 

kan vi sige noget endeligt om, hvad der sker med de berørte haver.  
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Præmiehaver. 

De haver, der i 2016 vandt præmier, har nu udpeget de kandidater, som de mener fortjener en 

præmie, de endelige vindere findes i den nærmeste fremtid. Vindernes have nr. bliver lagt på 

hjemmesiden, og slået op i skabet ved købmanden 

Haveinspektion. 

Bestyrelsen har været på en af de årlige haveinspektioner. Der er en del haver der trænger til en 

kærlig hånd. Blandt andet er der flere steder for høje træer, i foreningen må træer max være 6 

meter. Vi stødte også på flere steder hvor man har ”anlagt” parkeringsplads, bare ved at fjerne 

hækken og så køre ind på grunden. Dette er ikke tilladt, og ser heller ikke særligt pænt ud. På HF 

Islegaards hjemmeside findes reglerne for byggeri og anlæg, - også af parkeringspladser. 

Ansøgninger sendes til bestyrelsen@hf-islegaard.dk eller afleveres på kontoret. Byggeri 

godkendes på først kommende bestyrelsesmøde, og svaret mailes hurtigst muligt efter. 

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. 

Sommerferie i bestyrelsen. 

Kontoret er lukket søndag d. 5. august 2018, men har åbent tirsdage kl. 17 – 18. 

Bestyrelsesmedlemmerne holder selvfølgelig også sommerferie, derfor er det ikke sikkert, at mail 

besvares fra dag til dag.  

Hvis det er vigtigt kan man evt. prøve at skrive til anden fra bestyrelsen. 

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: Lone Hansen     bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk  

 

Fortsat god sommer til jer alle 😊 

 

  

mailto:bestyrelsen@hf-islegaard.dk
mailto:sekretaer@hf-islegaard.dk
mailto:bestyrelsen@hf-islegaard.dk
mailto:naestformand@hf-islegaard.dk
mailto:kasserer@hf-islegaard.dk
mailto:sekretaer@hf-islegaard.dk
mailto:bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk

