Nyhedsbrev for H/F Syvendehus – juni 2016

,

Kære haveejere

Ekstra fælles arbejdsdag den 25. juni
Vi mødes på pladsen kl. 10 og her står tovholderne klar til hver gruppe. Terrassen er vores
prioritering så her skal der være flest folk. Der vil være 3-4 andre grupper som bl.a. skal tage
sig af udendørs lounge, fælleshuset og en luge/plantegruppe. Der kommer opslag op i
vinduerne i fælleshuset for hver gruppe allerede nu. Sidste år var en god dag hvor der både blev
bygget, ryddet op og alle grupper arbejdede effektivt samtidig med at folk lærte hinanden at
kende. Vi afsluttede med tiltrængt grillmad efter en god arbejdsdag.
Vi håber at der i år igen kommer lige så mange.
Vi vil gøre vores til at det bliver en god dag.

Kridthuset
Da Herlev lokalavis skal hentes vil den kun være tilgængelig, hvis en venlig sjæl vil hente et
par eksemplarer. De ligger udenfor huset overfor biblioteket. Læg dem i kridthusets postkasse,
så lægger vi dem ind i huset!
Hyggesprederne har lavet en plan, der hænger i kridthusets udestue. Har du noget, der kan
bruges, så læg det der! Der er brug for store hjul til træpallestole, madrasser/hynder, puder,
store stykker stof, tæpper, hyndeboks, bålfad…
Udlån af værktøj
Bestyrelsen vil prøve at indkøbe noget værktøj til fælles brug, som man kun bruger sjældent.
Det første vi har fundet råd til er en stangsaks, der kan klippe i højden. Den kan lånes i
åbningstiden, søndag eller onsdag mod et depositum på 200 kr.
Udlån af borde og stole koster fremover 10 kr. for et bord og 5 kr. for en stol.

Vigtige datoer
Torsdag den 23. juni – Skt.Hans
Bestilt container til stort brændbart: 24 juni, 22 juli og 1 august.
Søndag d. 3 juli: Haveloppemarked
Torsdag den 11. august: Ekstra ordinær generalforsamling kl. 19.00-21.00
Lørdag den 13. august: Sommerfest

Se mere om dagene på diverse opslag.

Lidt om have-loppemarked
Vi annoncerer at der er loppemarked i haverne denne dag. Man kan også lave cafe eller
pølsehus, pandekagehus eller hvad man nu kan finde på. Send mail (ju.pandrup@gmail.com)
eller post til have 25 eller til kridthusets postkasse, hvis du vil medvirke og med hvad, hvis du
vil præsenteres på en fælles liste. Ellers må du selv reklamere.

Trafik og hække
Det er ikke så smart at køre mod ensretningen. Vi har fortalt børnene, at det er vigtigt, de følger
den, da specielt hjørnerne er farlige. Så vær rare at respektere ensretningen!
Stierne er ret smalle, især for større biler. Renovationen har bl.a. klaget over, at hækkene ud
mod stien ikke er klippet. Kan de ikke komme ind, får vi ikke tømt containerne.
Især hjørnerne er et problem, der får ridser i lakken og gør det sværere at se hvis der kommer
nogen. Vi rettede os efter Søren Ryge og andre, der har fortalt, vi skulle vente af hensyn til evt.
fuglereder i hækken. Men mon ikke vi kan se, om der skulle være en rede og så lade den hæk
være.
Gartnerne siger, vi skal klippe i maj og så igen senere på sommeren, så vi vil opfordre til det
samme, at vi får klippet hækkene både ud til stien og i højden inden Sct. Hans. Og højden er
max. 1.80 m.
v. h. bestyrelsen.
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