Nyhedsbrev september 2022

Velkommen til:
Steen i have 213, Mustafa og Pelin i have 14, Turkan i have 116, Mustafa og Laure i have 245, Kawa i
have 281 og Rabiye og Kübra i have 290.

Præmiehaver:
Hjertelig tillykke til have: 25, 53, 161, 194, 244, 263, 282.
Kloakering:
Husk at alle kolonihaver senest d. 1.1.2023 skal være tilsluttet kloakken.
Parkering i foreningen.
På de private parkeringspladser må der, jf. aftalen om etablering, kun holde en bil, og den skal være uden
logo og privat indregistreret. Reglerne findes på foreningens hjemmeside. Det er ikke tilladt at parkerer på
naboers parkeringsplads uden tilladelse.
Havevandring.
Der er en del haver der endnu ikke har klippet hæk i år og haver om også trænger til en meget kærlig hånd.
Er disse haver ikke er ordnet når bestyrelsen har havevandring i midten af september, modtager de
pågældende have lejere en påtale. Ordnes have og hæk ikke inden for en tidsfrist på 4 uger, vil der jf. § 2 i
foreningens ordensregler blive sat en gartner på arbejdet, for have lejers regning.
Ukrudt langs Ringvejen.
De have lejere der har haver ud mod Ringvejen, er jf.§ 8.2 i foreningens vedtægter forpligtet til at fjerne
ukrudt langs hegnet.
Toiletter:
Renoveringen af toiletterne ved festpladsen er nu færdig.
Åben ild
Åben ild er på ingen måde lovligt i haverne.
Deklaration: Byggeriet på de enkelte havelodder må ikke omfatte ildsteder og skorstene.
Ordensreglerne § 4. Alt afbrænding i haverne er forbudt hele året.
Bestilling af hækplanter:
Det er nu muligt at afgive bestilling af hækplanter.
Seddel til bestilling er vedhæftet/ kan hentes på hjemmesiden eller på kontoret.
Bestillingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2.10.22 kl. 11.00.
Udleveringen af planter foregår ved kontoret søndag d. 23.10.22 mellem kl. 9-10
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Aflæsning af vand 2022
Skema for aflæsning af vand er vedhæftet/ kan hentes på hjemmesiden eller på kontoret.
Foreningens hjemmeside:
Tjek jævnligt foreningens hjemmeside, www.hf-islegaard.dk - siden opdateres løbende, og I vil kunne finde
svar på de fleste af jeres spørgsmål.
Vi ønsker alle en god sensommer
På bestyrelsens vegne
Majbritt Kronbøl
Formand
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