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Kære haveejere 

Så er der blevet grønt i haveforeningen. Smukt ser det ud, og skønt lyder det med 
fuglekoncert uden for. Nattergalen kan høres gennem vinduet, hvis man vågner, når 
koncerten starter.  

Det er også nu kampen mod ukrudt og dræbersnegle begynder. En del beboere har 
allerede fjernet ukrudtet i hækken ud til stien. Det ser jo godt ud. Mælkebøtterne er nu 
pæne at se på, inden de sætter frø. Så af med hovederne! Husk at få det gjort, inden 1. 
juni! Fermol mod sneglene tager desværre også livet af de andre snegle, og pindsvin og 
frøer, der æder dem, får så også giften i sig. Så vi må nok ty til alle de andre metoder. 
Løfter vi i flok, begrænses plagen. 

Hækkene skal ikke klippes før efter sct. Hans af hensyn til eventuelle fuglereder, men 
senest 1 juli. Bestyrelsen går haverunde 3 juli. 

Kridthuset 

Indtil	  den	  ekstra	  generalforsamling	  i	  august	  gælder	  de	  husregler,	  som	  blev	  udsendt	  til	  
generalforsamlingen.	  Evaluering	  og	  nyt	  regelsæt	  blev	  udskudt	  på	  grund	  af	  tidsnød.	  Reglerne	  
ligger	  i	  huset	  og	  kan	  gennemlæses	  her.	  

Men	  huset	  skulle	  gerne	  komme	  til	  at	  emme	  af	  aktiviteter	  alligevel.	  Det	  er	  åbent	  hver	  søndag	  
kl.	  10	  –	  18.	  Der	  kan	  købes	  kaffe,	  øl	  og	  vand	  kl.	  10-‐12,	  som	  vi	  plejer.	  Onsdag	  er	  der	  kun	  åbent	  	  
kl.	  18-‐19.	  Herlev	  lokalavis,	  der	  udkommer	  tirsdage,	  vil	  ligge	  i	  huset	  +	  diverse	  papirer	  
vedrørende	  haveforeningen.	  

Vil	  du	  være	  med	  i	  en	  hyggesprederklub	  så	  kontakt	  Winnie	  have	  6	  eller	  Judith	  have	  25.	  	  

Brug	  opslagstavlen	  hvis	  du	  vil	  arrangere	  noget!	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  fællesspisning,	  
fællessang,	  dans,	  dart,	  kortspil,	  gymnastik,	  klubaktivitet	  .Har	  du	  nogle	  spil,	  du	  ikke	  bruger,	  så	  
læg	  dem	  op	  i	  huset	  i	  åbningstiden.	  

Fællesarbejde 

Husk	  at	  melde	  dig	  til	  fællesarbejde!	  På	  opslagstavlen	  kan	  du	  se	  hvilke	  dage	  det	  drejer	  sig	  om	  
og	  skrive	  dig	  på.	  Det	  kan	  være	  en	  god	  ide	  at	  planlægge	  hvornår	  du	  kan	  og	  vil.	  	  	  

Den	  store	  fællesarbejdsdag	  d.	  25	  juni	  kl.	  10	  -‐	  16,	  der	  ikke	  tæller	  i	  regnskabet,	  er	  sat	  af	  til	  
terrasse,	  udbedring	  af	  stien	  og	  opmåling	  til	  vores	  nye	  festtelt.	  Vi	  håber	  mange	  kommer	  denne	  
dag,	  hvor	  vi	  har	  lejlighed	  til	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende	  i	  haveforeningen.	  Sidste	  år	  var	  det	  en	  
både	  effektiv	  og	  hyggelig	  dag,	  vi	  havde	  sammen.	  Der	  er	  mad	  og	  drikke	  til	  alle	  fremmødte.	  



 

	  	  

Kontakt	  til	  bestyrelsen	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  2.	  juni	  kl.	  	  19.00.	  	  

Kl.	  18.30	  -‐19.00	  er	  afsat	  til	  møde	  med	  haveforeningens	  medlemmer.	  Så	  har	  du	  noget	  på	  
hjerte,	  så	  mød	  op	  her!	  

Du	  kan	  også	  sende	  en	  mail	  til bestyrelsen@syvendehus.dk 

Husk også hjemmesiden: www.syvendehus.dk 

Her kan du bl.a se referat fra generalforsamlingen og vedtægter. 

 

Adresseændring 

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

adresseoplysninger af hensyn til refusion af dagsrenovation. 

 Der er stadig nogle få, der ikke har postkasse og tydeligt nummer.  
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