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Bestyrelsen behandler ofte personsager på bestyrelsesmøderne. Af respekt for den enkelte har vi derfor 

valgt fremover ikke at gøre referaterne offentlige tilgængelige. Derimod vil vi lægge nyhedsbreve på 

hjemmesiden efter behov. 

Fra 1. juni 2017 vil kontortid være hver tirsdag fra kl. 17-18.  Kontortid den 1. søndag hver måned er uændret 

fra kl. 10-11. 

Næstformand Andreas Blinkenberg har valgt at træde ud af bestyrelsen. Han var ansvarlig for salg af huse, 

og vi arbejder i øjeblikket på at få opdateret og effektueret. 

Der indgår en jævn strøm af ansøgninger om bygning, tilbygning, parkeringsplads mv., som bliver behandlet 

på bestyrelsesmøder den 1. tirsdag hver måned. 

Herlev Kommune har ifølge lokalplan 109 planlagt en ungdomsbebyggelse på Lyskær 11, lige op til H/F 

Islegaard. Der vil også komme en lysregulering, så Lyskær får udkørsel til Ring 3.  

Der er sendt besked til de havelejere, der har hus lige op til projektet. Jurist hos Kolonihaveforbundet mener 

ikke, at der er meget at gøre, men vil gerne prøve at hjælpe os, hvis vi ønsker det. Vi afventer skriftlig 
respons fra de berørte havelejere for eventuel samlet indsigelse. 

Bestyrelsen kan ikke besvare spørgsmål om projektet. Herlev kommune kan kontaktes. Se kommunens 

hjemmeside: www.herlev.dk/offentliggørelse. 

Og nu kommer den længe omtalte Letbane på Ring 3.  

Bestyrelsen var den 18. maj til opstartsmøde hos Hovedstadens Letbane, København S. 

Vi ved endnu kun, hvad du også kan se på hjemmesiden www.dinletbane.dk, og kan derfor ikke besvare 

spørgsmål om projektet, før vi får yderligere og mere eksakt information. 

Festudvalget har planlagt en fantastisk Sankt Hans og Jubilæumsfest, den 24. juni 2017 med oplevelser 

for både unge og gamle. 

Det vil være dejligt, hvis så mange som muligt vil bakke op om projektet og melde sig til dagen. 

Vedrørende din have: Vi kan godt forstå, at det – for nogle – ikke er så spændende at komme i haven, 

mens der kloakeres. 

Men du/I har fortsat pligt til at holde haven i hele sæsonen. 

Vi henstiller derfor til, at du/i sørger for jævnlig plæneklipning og lugning. 

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. 

Affald skal afleveres hos købmanden, men 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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