
EFTERÅRET 2020 
Tak, for en på alle måder anderledes sæson. Vi håber, at 2021 bliver et år, hvor vi kan mødes til flere fælles 

arrangementer, og i endnu højere grad, nyde fællesskabet i kolonihaven. Vi lukker snart af for denne 

sæson, og når vi ses igen, er Fælles Eje kloakeret, og arbejdet i de enkelte haver, kan gå i gang. 

Et par remindere om deadlines samt anden vigtig info: 

D. 18. oktober 2020 kl. 12.00 lukkes vandet. 

D. 19. oktober 2020 lukkes porten, og foreningen er hermed en byggeplads. I hele byggeperioden vil det 

IKKE være muligt for havemedlemmerne at køre i bil på området. Entreprenøren sætter en hængelås på 

den yderste port, og opsætter en nøgleboks, så det er muligt for f.eks. brandvæsnet at komme ind. Uden 

for normal arbejdstid, der er hverdage mellem kl. 7-18, vil det være muligt at komme til haverne til fods 

gennem den lille låge, til venstre for porten. Nøglen er den samme nøgle, som til øvrige låger. Det betyder 

at der desværre ikke kan fodres katte, have håndværkere gående/bygges huse på grunden o. lign. mellem 

kl. 7-18 på hverdage. Færdsel på haveforeningens område bedes i øvrigt begrænses, da det er en 

byggeplads. Al færdsel på byggepladsen foregår på eget ansvar, der vil ikke være opsat afspærringer ved 

udgravninger, kun det der kræves for arbejdets sikkerhed. Disse regler er en del af kontrakten med 

Gottlieb og bedes derfor venligst blive overholdt, da det i sidste ende kan få konsekvenser for 

afleveringsdatoen/økonomien. På forhånd tak. 

D. 19. oktober 2020 tømmes have- og husholdningsaffald sidste gang. Herefter må der IKKE smides 

haveaffald på grenpladsen, da denne skal bruges til opbevaring, af materialer og jord. 

Flisebelægning på p-pladser og havegange ud til vejen: På opstartsmødet i torsdags gjorde Gottlieb 

opmærksom på, at fliser tæt på asfaltkant risikerer at gå til, når vejen graves op, og der etableres ny 

vejkasse. Det er derfor en god idé, hvis du fjerne de yderste rækker fliser, så de ikke ligger længere ud end 

hækken. Fliserne kan reetableres igen, når vejen er helt færdig. 

Nedfaldsfrugt: Vær opmærksom på jeres nedfaldne frugt o. lign., at I får det samlet op i poser, binder 

knude, og smider dem i husholdningsaffaldet og IKKE på haveaffaldspladsen. Frugterne tiltrækker rotter, 

både i haven, men selvfølgelig også på haveaffaldspladsen. 

Billedmateriale af nybygget hus: I forhold til forsikringsskader/indbrud, er det en god idé at have 

billedmateriale af sit nybygget hus. Det gør det nemmere for alle parter, at vurdere og dermed få den 

rigtige dækning. 

Bestyrelsens facebookgruppe ”HF Fælles Eje Bestyrelsen”: Gruppen vokser og det er vi glade for, da det er 

en hurtig og nem måde, at dele info til jer på. I gruppen kommer der info fra bestyrelsen, hvis man har 

spørgsmål/forslag til bestyrelsen, bedes man sende dem via hjemmesidens kontaktfunktion. 

 Vi ses til foråret, hav et skønt efterår og vinter. 

Pas på hinanden og husk at hold afstand. 

  Efterårshilsner fra Bestyrelsen. 


