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Kære haveejere 

Så er der efterhånden kommet lidt gang i aktiviteterne i Kridthuset. Onsdag aften er der 

dart-klub, hvor der hygges og spilles forskellige spil. Det koster 10 kr. at være med og 

alle er velkomne. Klubben har åbent onsdage fra kl. 19 til 21.30, men man kan komme, 

når man har lyst i løbet af onsdag aften. Kom glad og spil med. 

 

Flere haver skifter i disse dage hænder. Velkommen til nye haveejere! Vi håber på et 

godt naboskab og glæder os til at se mere til jer, når vejret igen tillader have- og udeliv. 

 

P-pladsen 

For at udnytte pladserne bedst muligt og for at lastbilerne altid har plads nok til at 
tømme vores havecontainer, kuber og renovation har vi sat en opdeling op. 

Lastbilerne bruger tit for lang tid og nogle gange må de opgive. Det vil også være 
ærgerligt hvis en bil bliver ridset. 

Den midlertidige opdeling skiftes ud med en mere holdbar løsning.  

Hvis der ikke er plads må man parkere på Gl. Klausdalsbrovej. 

 

 



 

Trafik og fart 

Langt de fleste kører pænt og overholder hastighedsbegrænsningen på 15 km/t, men 

enkelte opfordres til at holde særligt øje med speedometeret. Det er især på strækninger 

uden huller, der køres for stærkt. 

 

Nøgler til lågen 

Når sæsonen slutter 31/10 lukkes og låses lågen ved indgangen af foreningen. Skulle 

man have brug for en (ny) nøgle, kan en sådan købes i ”åbningstiden”, når nogle fra 

bestyrelsen er i Kridthuset fx onsdage kl. 18-19 og søndage kl. 10-12 frem til 1/10. En 

nøgle koster 25 kr. Låsen er ikke blevet skiftet ud, så gamle nøgler virker stadig. 

  

Adresseændring 

Husk at melde adresseændring til bestyrelsen. Det er vigtigt at vi har de opdaterede 

adresseoplysninger af hensyn til refusion af dagsrenovation. 

 

Kontakt til bestyrelsen 

Bestyrelsen har træffetid en halv time før hvert bestyrelsesmøde dvs. 18.30, hvor man 

kan komme med stort og småt. Næste bestyrelsesmøde er d. 22/10. Man kan også 

skrive en besked via hjemmesiden eller på vores mail bestyrelsen@syvendehus.dk Det 

personlige fremmøde er at foretrække, hvis sagen er kompliceret.  
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