
 

Nyhedsbrev september 2018 

 

Hussalg:                                                                                                                                                             

Der er kommet rigtig godt gang i salg af huse. Vi har en venteliste, der næsten tæller 100, og det 

er rigtigt dejligt, at så mange har lyst til anskaffe sig en have hos os.  

Salg af haver:                                                                                                                                                                   

Der er stadig en del haver til salg.  

Velkommen til nye have lejere:                                                                                                                                                               

Hami & Sayhan Simsek have 66, Torben Egeris have 240, Sahndra Bignon Simonsen have 318, 

Annemette Beich have 218, Laila Larsen have 143, Mike Jensen & Christina Urquiza have 168 

Præmiehaver:                                                                                                                                                        

Følgende 8 haver har vundet havepræmie i år: 14, 24, 63, 76, 195, 214, 324, 350  

Stort tillykke til jer alle!                                                                                                                                                  

Vinderne inviteres til brunch på Herløv kro, hvor præmie og diplom bliver overrakt. 

Haveinspektion:                                                                                                                                                                   

I den kommende uge vil bestyrelsen gå på den 2. haveinspektion i år. De haver, der savner deres 

ejere, vil modtage en mail hvor de ting, der trænger til en kærlig hånd er beskrevet.                                                                                                                                                          

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 førstkommende bestyrelsesmøde, og svaret mailes hurtigst muligt efter. 

Interessearbejde:                                                                                                                                                             

Der er nu kun en interessearbejdsdag tilbage. På de foregående arbejdsdage, er der leveret et 

stort stykke arbejde. Tak for det. Der skal også - endnu en gang - lyde et kæmpe stort TAK til de 

frivillige, der har sørget for, at der er blevet malet færdigt ved købmanden. 

Hækplanter:                                                                                                                                                            

Bestilling af hækplanter kan ske i kontorets åbningstid indtil d. 25-9-19. Datoen for udlevering af 

hækplanter er endnu ikke fastsat. 
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Mailadresser:                                                                                                                                                                      

Vi mangler stadig mailadresser på rigtig mange havelejere. 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.  

På mange haver mangler der hus nummer.  

Kloak og vand:                                                                                                                                                                 

Der er desværre stadig ikke nyt om sagen mellem HF-Islegaard/Barslund, vi skal selvfølgelig nok 

informere 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 på telefonnr. 51 95 14 93, hvorefter han kommer og giver et tilbud. Arbejdet i 

egen have udføres for have lejers regning.     

Aflæsning af vandforbrug: 

Der vil sammen med fremsendelse af nyhedsbrevet på mail blive vedlagt skema for aflæsning af 

vand. 

Forbrug af vand skal aflæses og afleveres på mail til sekretaer@hf-islegaard.dk eller i postkassen 

senest 30. september 2018. 

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 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 havelejere. 

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 søge om tilladelse til dette i bestyrelsen. 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 HF-islegaard.dk er gennemgået, opdateret, og stadig under udvikling.                                                        

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

information fra bestyrelse til havelejer.  

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:                                                                                                                                                                    

Vi har taget kontakt med kommunen i forhold til den nye lokalplan, der oplyses at det forventes, at 

den kommer på dagsorden på kommunalbestyrelsesmødet i oktober. 

Letbanen:                                                                                                                                                                           

De have lejere, der bliver berørt af Letbanen, har været til møde med bestyrelsen og folk fra 

Letbanen. Næste skridt er en ekspropriations forretning til november. Arbejdet med Letbanen på 

Ringvejen ud for vores haveforening er planlagt til at gå i gang i marts 2019 

Dette nyhedsbrev vil blive fremsendt pr. mail, og de, der ikke har mail, kan afhente det på kontoret, 

hvor de ligger klar i kuverter. 

Hvis ikke afhentet den 20. september 2018, vil det blive fremsendt med girokort for betaling af 

porto. 

Vi ønsker jer alle et dejligt efterår! 

 

Bestyrelsen 

 


