
 

Nyhedsbrev for H/F Syvendehus – Marts 2015 

 

,  

  

  

Velkommen til en ny sæson april 2015 

  
Som noget nyt i år, åbner vi sæsonen uden fælles åbning af vand og uden afholdt general-
forsamling i februar som vi plejer. Dette er kun et kort nyhedsbrev med alle de vigtige datoer.  
 

 Generalforsamling i Kridthuset søndag den 10. maj kl. 14.00 – ca. 16.30 
 

 Forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 25. april. Brev om generalforsamlingen 
kommer senest den 10. april.  
 

 
Renovation, affaldssortering og havecontainer 

 Dagrenovation åbner allerede mandag den 23. marts med 3 containere indtil midt 
april.  

 Gem derfor al ”stort brændbart” til den container vi har bestilt onsdag den 1. april 
som står påsken over.  

 Brug affaldssorteringen, som igen er åben for plast, metal, pap, aviser/blader og 
flasker. Sæt venligst ikke affald som ikke kan smides ud i vores sortering. Den enkelte 
haveejer skal selv køre til genbrugsstationen. Affald der gemmes til de bestilte 
containere, gemmes ved eget hus og ikke på parkeringspladsen. Læs vedhæftede om 
vores sorteringsmuligheder. 

 Den almindelige havecontainer åbnes 1. gang søndag den 29. marts. Havecontaineren 
har åben alle søndage uden opsyn i april kl. 10.00-18.00 

 
 

 
 Lørdag den 4. april holder vi 1. Fællesarbejdsdag, hvor der er brug for alle frivillige 

hænder for at : 
                              - Få fælleshuset klar til generalforsamlingen. 
                              - Plante blomster på pladsen. 
En haveejer har doneret et gammelt køkken som skal sættes op. Der er brug for en der 
kan finde ud af at sætte rør til vand op. Skur skal tømmes og fyldes ind i depotet. Der 
skal hænges lamper op. Hvis man ikke har mulighed for at komme den 4. april, er det 
mere end velkomment at bruge en dag i løbet af påsken.  
 
 

 
 



Sammen med nyhedsbrevet har vi også sendt et brev om at opmåle vores huse. Vi beder om 
at alle får målt og afleveret opmålingen så hurtigt som muligt.  
 

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 26. marts. På dette bestyrelsesmøde er 
der desværre ikke tid til åben spørgetid.  

 

                                                                                      

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen        

 

 

 

 

Bestyrelsen for haveforeningen Syvendehus 

bestyrelsen@Syvendehus.dk  -         Hjemmesiden: www.Syvendehus.dk  

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 
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