
                                                                                         

 

                                                      Nyhedsbrev juli 2022 

 

Velkommen til: 

Thomas i have 17, Pia i have 173 og Dorte og Nils i have 333 

Salg af huse: 

Der er godt gang i salg af huse i foreningen.  

Ønsker man at sælge i år, er sidste frist for at bestille opmåling og vurdering d. 15.8, bestillingen sendes til: 

naestformand@hf-islegaard.dk  

Kloakering: 

Alle kolonihaver skal senest d. 1.1.2023 være tilsluttet kloakken  

Interessearbejde: 

Næste interessearbejdsdag er søndag d. 4.9, de der skal deltage, vil modtage en indkaldelse jf. § 8.3 i foreningens 

vedtægter. 

Følgende haver indkaldes: 19,49,95,116,117,121,126,134,142,151,214,232,234,249,258,262,270,310                                            

5,13,20,38,41,48,52,57,66,73,80,97,118,131,138,167,187,188,193,205,211,215,218,223,238,251,253,269,274,276, 

282,287,288,291,293,295,296,314,317,322,334,345,347, 28,58,68,89,174,179,286,305,319,343 

Toiletter: 

Renoveringen af toiletterne ved festpladsen starter i uge 29/30, det vil under hele perioden være et muligt at 

benytte et toilet. 

Godt naboskab: 

Bestyrelsen modtager jævnligt henvendelser, fra have lejere, der klager over andre have lejere. Klagerne drejer sig 

bl.a. om meget støjende adfærd, for høj musik og om brug af støjende maskiner osv. Bestyrelsen opfordrer til, at 

man overholder § 11 i foreningens ordensregler, og at man generelt tager hensyn til naboer og genboer. 

Præmiehaver. 

De haver der i 2021 vandt præmier, har nu udpeget de kandidater, som de mener fortjener en præmie i år, de 

endelige vindere bliver, af kolonihaveforbundets gartner, udtrukket i løbet af uge 29. Vindernes have nr. bliver 

annonceret på hjemmesiden, og i skabet ved købmanden og ved kontoret 

Stier:  

Den del af Glentestien og Mejsestien som vi på generalforsamlingen besluttede at lægge ny belægning på, er nu 

færdig. Der er nogle fejl/mangler som vi selvfølgelig har påtalt overfor firmaet, men ellers er vi foreløbig godt 

tilfredse med resultatet. Kør forsigtigt, også på den nye belægning 
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Byggetilladelser: 

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

en tegning med korrekte mål (højde, længde + brede) af projektet, i postkassen ved kontoret eller sende den til 

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

Ansøgningerne godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter man modtager svar pr. mail. 

Byggeriet skal være påbegyndt inden ½ år, og man har et år til at udføre projektet. Når arbejdet er færdigt, vil 

bestyrelsen efter aftale med have lejeren foretage endelig godkendelse af byggeriet. Man kan med fordel tjekke 

lokalplanen inden ansøgning. 

Havebladet: 

Modtager du ikke havebladet, kan det være fordi vi ikke har din korrekte privatadresse. Er du i tvivl, så skriv til 

sekretaer@hf-islegaard.dk  

Kommende fester: 

Pirat fest for børn d. 10.7 kl. 9-12                                                                                                                                       

Shubidua fest d. 13.8. Nærmere information i skabene og på hjemmesiden. 

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. 

Sommerferie i bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlemmerne holder selvfølgelig også sommerferie, derfor er det ikke sikkert at mail besvares fra dag til 

dag.  

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 

Majbritt Kronbøl 

Formand 
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