Haveforeningen Fælleseje

Nyhedsbrev – Efteråret 2011
Bestyrelsens sammensætning
Formand:
Næst formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Nina, Have 80
Marianne, Have 64
Mia Have 162
Lis, Have 18 (Hussalg)
Anne, Have 81 (Hussalg)
Carsten, Have 10 (Fællesarbejde)
Linda, Have 172
Malene, Have 32A

Mail adr.: HF.Faelleseje@gmail.com
Henvendelse uden for kontortiden kan ske på ovenstående mail adr. eller i foreningens postkasse.
Bestyrelsen frabeder sig henvendelser i deres private haver.

Udlejning af fælleshuset
Udlejning af fælleshuset forgår i kontorets åbningstider 10:30 – 11:30.
I perioden 1/11 2011 til 31/3 2012 er et ikke mulig at leje fælleshuset, på nær allerede indgået aftaler.
I vinter sæsonen kan forespørgelse på leje af fælleshuset i perioden 1/4 2012 til 30/10 2012 ske ved
henvendelse på foreningens mail adr.: HF.Faelleseje@gmail.com

Haveaffald
Haveaffaldet har holdt flytte dag og er flyttet over til venstre på p‐pladsen.
Ordning har alle været rigtig glad for, men hvis vi skal forsætte med at have denne ordning skal man sørge for
at man lægger sit haveaffald startende bagerst, så haveaffaldet ”arbejder” sig frem af.
I år har det været et problem med at overholde ovenstående og hvis problemet forsætter, kan vi evt. se os
nødsaget til at går tilbage til den gamle ordning i næste sæson, hvor der var en container som kun var åben på
søndage når der var fællesarbejde. Dette vil være rigtigt ærgerligt.

Storskrald
Container til storskrald vil blive opstillet ved p‐pladsen i bunden den 18. september 2011, hvor det vil være
muligt at komme af med storskrald i tidsrummet 10‐12
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Byggetilladelser.
Opførelse af skur, nyt hus, tilbygning/ombygning må ikke påbegyndes før man har fået tilladelse af
bestyrelsen.
Husk derfor at ansøgning om byggetilladelse. Byggetilladelsen skal afleveres i forenings postkasse i god tid
inden påbegyndelse af byggeriet.
Det er vigtigt at der på havelods plantegningen oplyses hvor i forhold til eksisterende bebyggelse og skel, der
ansøges om at bygge, samt mål på dette (m2, længde, brede og højde).

General øvrig info

Tro og love erklæring vedr. tilbagebetaling af renovationspenge for beboere i Gladsaxe kommune, skal være
bestyrelsen i hænde senest søndag den 4. september 2011.
Kontor har åben sidste gang for i år søndag d. 25. september 2011.
Hvis man går og tænker på at sælge sit hus inden sæsonen slutter, skal man henvende sig til hussalgsudvalget
inden den 1. september 2011, evt. på mailen: havesalg@sol.dk
Der lukkes for vandet søndag d. 30. oktober 2011 kl. 12.00
Der vil som altid være søndagsåben i fælleshuset i vinterhalvåret fra kl. 10.00, første gang søndag den
6. november 2011
Vi skal henlede opmærksomheden på vores ordensreglement § 1 at ”Postkasser godkendt af P & T skal
opsættes og være forsynet med navn og havenummer.” Dette mangler ved nogle haver.
Hvis vejret er til det, forventes det at der bliver åbnet for vandet igen lørdag d. 24. marts 2012

Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår.
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