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Tak for i år. 

Så er sæsonen 2018 ved at være slut. Vi har haft sidste åbningsdag på kontoret, og vi er i gang 

med de sidste vurderinger og salg. 

Sidste dag for aftale om vurdering og salg af huse er d. 15.10.18 

Der afholdes generalforsamling søndag d. 24. marts kl. 10:00 – 13:00 i Herlev medborgerhus 

Kontoret har første åbningsdag i den nye sæson 2019, tirsdag d. 2.4.19 kl. 17:00 – 18:00 

Salg af huse.                                                                                                                                                               

Vi har indtil videre solgt 11 huse, der er 5 huse til salg lige nu, og et par stykker mere er på vej. 

Ventelisten tæller 92, hvoraf de 21 er passive.   

Velkommen til nye have lejere.                                                                                                                                                                

Velkommen til: Fritz og John i have 175, Karsten og Helle i have 183, Hans Henrik og Birte i have 

216, Johnny og Poul i Have 248, Mette og Thomas i have 209 

Præmiehaver.  

Vi har fejret ejerne af præmiehaverne, uddelt diplomer og gaver og nydt en hyggelig brunch på 

Herløv kro.                                                                                                                                                         

Haveinspektion.                                                                                                                                                                   

Vi har rigtig mange haver, der i den grad savner deres ejere. Vi vil derfor opfordre jer alle til at 

vedligeholde have, hæk, træer osv. sådan, at vores haveforening igen bliver pæn og ordentlig.  

I 2019 vil vi fra bestyrelsens side, have ekstra fokus på, at alle haver lever op til de - på 

generalforsamlingerne - vedtagne ordensregler.  

Ansøgning om byggeri m.v. 

På HF Islegaards hjemmeside findes reglerne for byggeri og anlæg, samt etablering 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. 

Interessearbejde.                                                                                                                                                             

Der er leveret et stort stykke arbejde på de dage hvor der var interessearbejde. Tak for det.  

Stier. 

Vores stier er desværre flere steder kørt op, og der er store huller. Vi er klar over det, og arbejder 

på at udbedre det i starten af sæson 2019. Bestyrelsen henstiller til, at der køres så lidt som muligt 

på stierne uden for sæsonen. 
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Hækplanter.                                                                                                                                                             

Udlevering af de bestilte hækplanter sker på festpladsen lørdag d. 27.10.18. mellem kl. 9 - 11 

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  - vær sød at anføre havenummer. 

Husk også at sende evt. adresse ændring og nyt telefonnummer.                                                                             

I mange haver mangler der både postkasser og hus nummer. Vi skal bede Jer få det udbedret. 

Forsikring. 

Haveforeningens fællesforsikring er i TRYG. Kontakt haveforeningens sekretær, hvis I er 

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

Betingelserne står på hjemmesiden under praktiske oplysninger og Tryg. 

Kloak og vand.                                                                                                                                                                 

Der er desværre stadig ikke nyt om sagen mellem HF-Islegaard/Barslund. 

Vi informerer jer, så snart vi ved noget. 

Der har været et par alarmer på vores nye pumper, og ved rensningen af dem er der fundet ”stof 

rester”  

Husk derfor at der IKKE må komme andet end toiletpapir i toilettet. 

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.        

Pladsmand                                                                                                                                                                     

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

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

traktor. 

Trafik i haveforeningen:                                                                                                                                                   

Vi modtager stadig klager i forhold til farten i haveforeningen.  

Husk at der er en fartgrænse på MAX 15 km/t 

Endnu engang gør vi opmærksom på, at det er FORBUDT at parkere andre steder end i de dertil 

indrettede parkeringspladser, som findes langs Marielundsvej, og ved festpladsen.  

Parkering på veje og stier er FORBUDT, dette er bl.a. af hensyn til udrykningskøretøjer, og er 

derudover til stor gene for andre have lejere. 

Det er IKKE tilladt ”bare” at køre ind på grunden og parkere der. Man har mulighed for at anlægge 

en parkeringsplads på sin grund, man skal blot søge om tilladelse til dette i bestyrelsen. På 

parkeringspladser må der max holde én bil parkeret. Se byggeregler på hjemmesiden 
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Høj musik.                                                                                                                                                                      

Husk at du ikke er den eneste der gerne vil nyde haven, - tag hensyn til dine naboer. 

Hjemmesiden.                                                                                                                                                              

Vores hjemmeside www.hf-islegaard.dk  bliver løbende opdateret og er under stadig udvikling.                                                        

Vi vil gerne opfordre jer til regelmæssigt at gå ind på siderne, da vi ønsker at bruge den til 

information fra bestyrelse til have lejer. Vigtig information sendes selvfølgelig stadig pr. mail eller 

brev. 

Jagt datoer.                                                                                                                                                                        

For at tilpasse bestanden af skader, krager og duer, vil der være jægere i haveforeningen på 

følgende datoer: lørdag d. 10-11-18, lørdag d. 24-11-18, lørdag d. 8-12-18, lørdag d. 12-1-19, 

lørdag d. 27-1-19 

Lokalplan 114   

I forbindelse med høring af lokalplan 113 og 114, er der indkommet nogle forslag, som 

forvaltningen har ment var brugbare, og de har derfor forslået økonomi- og planlægningsudvalget 

at tilføje disse. Af den årsag kommer lokalplan 114 i endnu en høring i 14 dage, hvorefter den 

endelige vedtagelse tages på forvaltnings niveau.  Vores ønske om 60m2 er desværre ikke blevet 

tilgodeset. Man kan finde hele lokalplan forslaget på Herlev.dk                                                                                                                                                                 

Letbanen                                                                                                                                                                            

Datoen for ekspropriations forretning er nu fastsat til sidst i november. De berørte have lejere har 

fået brev fra Letbanen, med dato og tegninger. Fra bestyrelsen deltager formand og kasserer hele 

dagen.  

Arbejdet med Letbanen på Ringvejen ud for vores haveforening er planlagt til at gå i gang i marts 

2019. Er man interesseret i at vide mere, kan man på Letbane.dk følge arbejdet. 

Tak for en dejlig solrig sæson.  

Vi ønsker jer alle en god vinter og glæder os til at se jer alle, når vi åbner for sæson 2019. 

Bestyrelsen 
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