
                                                                              

 

                                              Nyhedsbrev juli 2021 

Hastighed i foreningen 

Hastighedsgrænsen i hele foreningen er pt 15 km/t, dette bedes alle venligst respekterer. 

Udgang til Ringvejen 

Der er etableret en midlertidig åbning, for gående, for enden af Lærkestien, ved trappen 

mod åen 

Udlån/udleje af have 

Udlån og udleje af havelod er ikke, uden bestyrelsens accept, tilladt, jf.§ 6 i 

kolonihaveforbundets standardlejevilkår, som foreningen er underlagt.  

Affald: 

Private affaldsposer skal afleveres i skraldehuset ved købmanden, og ikke i foreningens 

skraldespande, som er placeret rundt i foreningen, -disse er kun til hundeposer og andet 

små affald. 

Alle skal sortere vores affald. I skraldehuset kan der kan afleveres, bio-, plast- og 

restaffald, og ved siden af er der en container til papir og en til flasker, resten skal 

afleveres på genbrugsstationen, der ligger på Marielundvej 49  

Der modtages affald, tirsdage kl. 17-18 og lørdage mellem kl. 9-10:30 (i april og oktober 

dog kun lørdage) 

OBS: Der er stadig have lejere der mangler at hente spande og poser til bio affald, begge 

dele udleveres ved skraldehuset. 

Offentlige toiletter:  

Herretoilettet ved festpladsen er nu også åbnet. 

Interessearbejde:      

Er næste gang søndag d. 22.8, hvor vi vil have fokus på stierne.                                                  

Alle medlemmer indkaldes til interessearbejde jf. § 8.3 i vedtægterne. 



De haver der står for tur, får besked senest 10 dage inden jf. § 2 i ordensreglerne. Det 

annonceres også på hjemmesiden og i skabene. 

Stier. 

Vores stier er desværre flere steder kørt op, og der er store huller. Vi er klar over det, og 

arbejder på at udbedre det så godt, vi kan med de økonomiske midler, der er til rådighed. 

Der bliver, inden for den nærmeste fremtid, indkøbt grus, som man kan hente til fordeling 

af huller ud for egen have. Når gruset er indkøbt, annonceres det via hjemmesiden. 

Godt naboskab. 

Bestyrelsen modtager jævnligt henvendelser, fra have lejere, der klager over andre have 

lejere. Klagerne drejer sig bl.a. om meget støjende adfærd, for høj musik og om brug af 

støjende maskiner osv. Bestyrelsen opfordrer til, at man overholder § 11 i foreningens 

ordensregler, og at man generelt tager hensyn til naboer og genboer. 

Præmiehaver. 

De haver der i 2020 vandt præmier, har nu udpeget de kandidater, som de mener fortjener 

en præmie, de endelige vindere findes i den nærmeste fremtid. Vindernes have nr. bliver 

lagt på hjemmesiden, og slået op i skabet ved købmanden 

Sommerferie i bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlemmerne holder selvfølgelig også sommerferie, derfor er det ikke sikkert 

at mail besvares fra dag til dag. Hvis det er vigtigt, kan man evt. prøve at skrive til anden 

fra bestyrelsen. 

Formand:  Majbritt Kronbøl                  bestyrelsen@hf-islegaard.dk  

Næstformand: Anne Dahl                    naestformand@hf-islegaard.dk  

Kasser: Anne Cameron                        kasserer@hf-islegaard.dk  

Sekretær: Gurli Kaa                             sekretær@hf-islegaard.dk  

Bestyrelsesmedlem: Bo Egestrøm       supleant1@hf-islegaard.dk  

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.       
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