Haveforeningen

Grundet

en kode, for at få fat i nøglen til at låse
skabet op.
Det nye tiltag skyldes, at nogle er
begyndt at anvende koden for at få
nøglen, så man kan benytte toilettet. Det
var absolut ikke det, der var meningen.
Samtidig har vi, mindst tre gange,
observeret, at døren til toilettet ikke er
blevet låst igen.
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Fra bestyrelsen:
Så blev vores legeplads etableret og
taget i brug. Ved indvielsen var der 20
børn, som fik pølser, is og sodavand. Vi
håber, at der er rigtig mange børn, som
vil benytte legepladsen fremover. Først
når den bliver brugt flittigt kan der evt.
tages stilling til, om der skal noget
andet derned også.

Nogle steder ser vi haver, som ikke
bliver holdt, hvilket er til gene for
naboerne til disse haver. Vi vil opfordre
folk til at passe deres have, så der ikke
er meter høj græs, samt ukrudt som får
lov til at stå hen i længere tid. Det er
ikke en nyhed, at der forefindes
dræbersnegle, men de steder, hvor
haverne ikke bliver passet, kan de
rigtig formere sig, og trække over i
andre haver. Det er med andre ord IKKE
nok at slå græsset, hver gang man får
en påtale, for derefter at lade haven stå
resten af sæsonen. Se i øvrigt i vores
vedtægter § 8 stk. 3 k) hvor der bl.a.
står:
” Hvis en have henlægger i en sådan

tilstand, at den skræmmer
Hjertestarter:

omgivelserne, skal havelejeren i

Vi har valgt at sætte et skab op, i hjørnet
ved fælleshuset, til vores hjertestarter.
Skabet vil være låst, men systemet er
det samme, hvor man altså skal bruge

anbefalet brev opfordres til at bringe
haven i orden inden 14 dage fra
brevets modtagelse. I modsat fald

kan lejemålet ophæves, med mindre
særlige omstændigheder taler
derfor. Om disse omstændigheder
foreligger, afgøres alene af
bestyrelsen.”
Nu I er igang så husk, at man selv skal
holde sin hæk, det vil også sige, at man
skal fjerne det ukrudt, der vokser inde i
hækken.

Søndage og helligdage:
Der blev på generalforsamlingen
spurgt, om det kunne laves om, så man
må slå græs og bruge maskiner om
søndagen. Da forslaget ikke var
kommet ind i tide, kan det først blive
taget op på næste generalforsamling. Så
indtil da gælder § 8 stk. 3 h) i vores
vedtægter:
”Brug af støjende maskiner så som
fræser – hækkeklipper – slåmaskiner
m.m. må i perioden 1. maj til 1.
september, ikke finde sted søn helligdage. I øvrigt skal miljøstyrelsens
og Vejle kommunes vejledende
grænser for støj overholdes.”

Vi oplever også klager over støjende
adfærd, samt støjende maskiner. Vi vil
gerne opfordre alle til at vise hensyn
overfor hinanden, både på den ene og
den anden måde. Vi skal alle være her. 

Fælleshuset
Husk at der er åbent hver lørdag og
søndag fra 14.00 – 16.00. Hvis der ikke
er kommet noget inden kl.15.00 lukkes
der på det tidspunkt.

Kompost-muldjord
Bjarne kan levere billigt til din have. Det
er en god jord. Det er billigt. Og så
behøver du ikke selv at tænke på at
skulle hente, køre med overlæs osv.
Bjarne leverer det direkte i din have. Du
kan kontakte ham på mobil nr. 24217057

