
 

  

 

 

  

Nyhedsbrev for H/F Syvendehus – April / Maj 
 

Sæsonåbning 

Så er sæsonen i fuld gang, lidt tidligere og med mildere vejr end vi plejer. Generalforsamlingen gik 

godt med mange flere fremmødte end sidste år i snevejr. Næste år skal den holdes i maj i 

forhåbentligt et nyt hus, som stadig lader vente på sig. Vi er holdt op med at love og krydser kun 

fingre for at det snart lykkes. 

Drænarbejdet gik næsten efter planen, men er endnu ikke afsluttet helt. Bl.a. er der huller i stien 

som skal repareres. Yderligere info fra vandudvalget kommer i løbet af sommeren, når projektet er 

helt afsluttet. Der vil også komme info om nedgravning af brønde i forbindelse med helårsvandet.  

Dagen efter de sidste huller var lukket efter gravearbejdet, så pladsen ud som den plejede og der 

kom nye folk og satte fliser op til nye beholdere til vores affaldssortering. Vi kan nu sortere pap, 

papir, plast, metal og glas. Vi har haft storskrald 1 gang og vi har planlagt – se plan på opslagstavlen – 

container til storskrald flere gange i løbet af sommeren. Vi opfordrer derfor til at man kun benytter 

dagrenovation til alm. køkkenaffald og evt. ligger til side til næste container eller selv kører til 

genbrugsstationen.  Det sparer både penge for os og ressourcer i naturen. Hvis en enkelt have ønsker 

en container, bestiller vi den og så betaler man selv de 45 kr. i døgnet.  

Herlev kommune har skiftet udbyder fra HC Container til M. Larsen. Vi håber det bliver en lige så god 

service som den vi er vant til.  

 

Ophævelse af klausul og andre regler 

Vi har et tinglyst klausul fra 1960. På generalforsamlingen sidste år vedtog vi, at vi ville prøve at 

ophæve dette klausul. Bestyrelsen går nu sammen med et lille udvalg, i dialog med Herlev kommune, 

om at få det ophævet. Vi begynder med den del som omfatter størrelse og højde på husene. I 

klausulet må vi kun bygge huse på 30 m2. Vi regner med at få ændret vores tilladelse til at bygge 

huse der er 50 m2. Der vil komme et brev ud som vil bede alle haveejere om at måle deres hus op. 

Der vil komme hjælp og anvisning i brevet til hvordan vi skal måle.  Vi forventer at de 50 m2 vil blive 

gældende fremadrettet.  

Samtidig vil vi nævne, at alle skal følge Herlev kommunes regler om lukket tank til sort spildevand.  



Kort nyt  

Vi ønsker alle nye beboere velkomne. Der blev nedsat et festudvalg og vi glæder os til havefesten 

den 2. august. Vi opfordrer alle til at passe haverne sådan at vi har noget pænt at kigge på i vores 

haveforening. 

Bestyrelsen opfordrer til, at skralderummet benyttes korrekt dvs. at man benytter de anviste skilte, 

sorterer sit affald, luk poserne og mas pap sammen, så der er plads til os alle sammen. Taber man 

noget på jorden samles det op og smides ud. Man skal også selv sørge for at rive efter sig når man 

smider haveaffald ud. Der står altid en rive ved containeren når den er åben.  

 

Annonce 

Vi søger hhv. en pladsmand/kvinde til at vande og passe blomster på pladsen og en flagmand/kvinde 

til at passe flaget på søndage og andre flagdage. Til hver post betales 500 kr. for sæsonen.  

   

 

Generalforsamlingen 

På dette års generalforsamling blev der snakket om at nyhedsbreve, indkaldelser til generalfor-

samlinger o. lign sendes ud via mail til hvert enkelt medlem i H/F Syvendehus. Det vil både spare tid 

for bestyrelsen samt spare penge for H/F. 

På baggrund af dette skal hvert enkel medlem venligst sende en mail til bestyrelsen@syvendehus.dk 

eller på skrift til kassereren med hvilken mailadresse I ønsker at modtage nyhedsbreve, indkaldelser 

til generalforsamlinger o. lign. Der er flere af jer vi allerede har mail på – I vil få tilsendt en mail som I 

inden 1. juli skal bekræfte. 

På generalforsamlingen blev følgende vedtaget: 

Tilføjelser til Ordensreglement 

Hver haveejer er ansvarlig for sit overfladevand.  

Haveejeres arbejdskøretøjer og trailere må ikke henstilles på parkeringspladsen andet end til af- og 

pålæsning. 

Der er kort taletid for medlemmer en halv time i begyndelsen af bestyrelsesmøder. 

(hvis man har noget at spørge om, klage over eller har andet på hjerte).  

Vedtægter 

Det er muligt at udbygge drænsystemet. Tilslutningen kan udelukkende ske i de sandfangsbrønde, 

der er etableret på parkeringspladsen.  

§12: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes af bestyrelsen med 



mindst 4 ugers varsel.  

§6:  Nye træer plantes 2 meter fra skel og hensigtsmæssigt i forhold til naboer. Man har pligt til at 

tale med sin nabo og forsøge at nå til enighed om såvel nye som gamle træer sådan at alle parter 

er tilfredse. (Samtidig vigtigt at bevare træer da de er med til at formindske vandmængden på 

grundene). 

Læs referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden.  

                                 Bestyrelsen for haveforeningen Syvendehus  

formand Allan  Kristensen, have 11                      28100993                                       Formand@syvendehus.dk 

kasserer Thila Holm, have 20                                 51317595                                        kasserer@syvendehus.dk 

best.medl. Erik Christiansen, have 63                  51373863                                            -  

best.medl. Charlotte Vølund nr.35                        31366222                                       cv.blg@ci.kk.dk 

best.medl. Jack Giersing  nr.47                               30581653                                       jackgiersing@hotmail.com 

suppleant Erik Damsager, have 73                        28119788                                      erik@firkant.net  

suppleant Knud Riise nr.72                                      23406701                                     Bygtoften1@Live.dk  

                                                                                            

                      Fællesarbejde 

Dato Hvad skal gøres? Havenummer 
            11. maj Veje, pladsen, 

blomsterkasserne, plads til 
havecontaineren 

4, 24, 51, 62, 21, 22, 33, 49, 

53, 75, 76 

            1.  juni Fællesarbejde 5, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 38, 

45/46, 59, 61, 64, 69, 78 
            15. juni Fællesarbejde 4, 7, 13, 17, 19, 27, 33A, 37, 

39, 40, 60, 77, 
            6. juli Fællesarbejde 10, 28, 30, 34, 36, 41, 48, 

49, 54, 55, 58, 70, 72, 
            27. juli Fællesarbejde 1, 15, 16, 18, 29, 42, 50, 52, 

65, 66, 67, 71 
Sommerfest 2. august  
Sommerfestudvalg:  
Have 14, 25, 68 

Bage kage, hjælpe med 
opdækning, grill, barvagter, 
oprydning mv.  

2,19, 27, 28, 31,50A  

 

Der kommer storskraldscontainer: 9. – 12. maj / 4. – 9. juni / 4. – 7. juli.  

De 2 kommende bestyrelsesmøder er planlagt til: 

Tirsdag den 13. maj kl. 19.00 i have 20 og torsdag den 12. juni kl. 19.00 i have 20.  

Alle er velkomne kl. 19.00 – 19.30 

Venlig hilsen 

bestyrelsen                                                                                            Hjemmeside: www.syvendehus.dk                                                                                                                                                                                                    
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