Haveforeningen

Grundet
Nyhedsbrev oktober 2017

Lukning af vand og porte
Så er sæsonen ved at være slut for i år, og det betyder, at der bliver lukket for vandet
samt indkørsel i haveforeningen. Dette sker onsdag d. 1/11.
For at undgå frostsprængninger bedes Alle derfor sørge for at få tappet vandet af
deres haner efter lukning. HUSK også at LUKKE jeres haner igen.
Når først vandet er tappet af, sprænger rørene ikke. Grunden til, at der skal lukkes for
hanerne efter aftapning er af én simpel grund: Når vi åbner igen til foråret, er vi sikre
på, at der ikke er vand, der fosser ud inde i og uden for jeres huse. Det vil derfor også
være lettere at se, om der skulle være brud nogle steder.

Åbning af porte
Portene vil være åbne på enkelte dage hen over vinteren. Det gælder følgende
lørdage:
Lørdag d. 4/11 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 2/12 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 6/1 fra kl. 10.00 – 12.00

Lørdag d. 3/2 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 3/3 fra kl. 10.00 – 12.00

Hvis man ønsker at få lukket portene op udenfor disse datoer, koster det 200,00 kr.
Man henvender sig til bestyrelsen vedrørende åbning.

Toilet/bad
Vi oplever allerede nu, at der hurtigt kan blive beskidt i huset. Når man er bruger af
dette bad/toilet-hus, er man også forpligtet til at gøre rent efter sig. Der står
diverse remedier klar til brug. Det er vigtigt, at dette bliver overholdt.
Så tjek efter inden du går!!!

Udbedring af grønne arealer:
Efter en meget regnfuld sommer og sensommer er der stadigvæk en del herude, der
har valgt at køre på bløde områder, hvor der normalt er græs. Det betyder at det lige
nu ikke ser særlig pænt ud. Det påhviler disse havelejere selv at udbedre
skaderne.

Ombygning/tilbygning
Seneste fra Vejle Kommune er, at al ændring vedr. rørføring og tanke skal godkendes
af autoriseret vvs.
Vi kører stadig efter den gamle deklaration, og venter stadig svar fra kommunen.

Husk generalforsamling d. 19. marts 2018 kl. 16.00 i Beboerhuset på Finlandsvej.

Med venlig sommerhilsen
Bestyrelsen

