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Kære haveejere
Så lakker det mod efteråret, og de smukke efterårsfarver og æbler, pærer, blommer, vindruer,
blåbær, squash, og hvad der ellers høstes rundt om i haverne i øjeblikket. Man skal huske stadig
at passe sin have, selv om man ikke er her. Nogle hække trænger til klipning ud mod stien.
Nogle steder stikker lange tornede grene ud. De ridser bilerne og svipper ind i hovedet på
cyklister. Så klip de lange grene og slå græsset så haven stadig fremstår pænt.
Aktiviteter i haveforeningen:
Vinsmagning Da der var alt for få tilmeldte har vi ændret prisen til 20 kr. som går til brød og
snack. Vi håber derfor mange har lyst til at komme forbi for at smage på vinen fra Gila. Husk at
melde jer til senest på onsdag den 7. september til Judith have 25. Læg evt. en seddel i
postkassen ved Kridthuset.
BESØG AF GILA VINIMPORT
Lørdag den 10. september 2016 kan I smage på nogle af vores vine fra
kl 19:00 til ca kl 21:00
Udover skøn køligt hvid- og rosévin, har vi taget noget dejligt rødvin med, som passer perfekt
til bøffen.
Og så synes vi da også lige, I skal smage på en skøn portvin.
Denne dag har vi en rigtig god pris på disse vine – SÅ KOM OG GØR ET RIGTIGT VINKUP

Æblemosteri og Høstmarked søndag den 9. oktober på pladsen og i Kridthuset. Fra kl. 13 kan
man komme forbi med sine æbler og få dem presset til æblemost. I forbindelse med det har vi
opfordret til et høstmarked som sidste år var mere et julemarked med æbleskiver mv. Der blev
vi enige om at et høstmarked passede bedre til oktober. Derfor håber vi stadig at mange vil
deltage med en bod og være med til at arrangere en god dag i haveforeningen inden sæsonen
lukker. Boderne kan være med salg af kunsthåndværk, hjemmestrik, julepynt, planter, en
smedje, pandekagesalg, æbletærte osv osv.
Tilmelding til bod senest den 25. september til bestyrelsen eller i postkassen ved Kridthuset.
Syklubben fortsætter resten af sæsonen hver anden onsdag, næste gang onsdag den 7.
september fra kl. 19. hvor kaffen er sat over.
Yogaklub kl. 6.50-8.00 begynder tirsdag den 13. september. Se vedhæftede.
Fælles arbejdsdag søndag den 16. oktober.
Der er rigtig mange, der ikke har været på fællesarbejde endnu, så det er sidste chance, hvis

man ikke vil have en bøde på 500 kr. Husk at den store fælles arbejdsdag ikke tæller med.
Byggeregler
Torsdag den 18. august holdt vi møde i Kridthuset med vores kontakt fra Herlev kommune
samt den nye person, der er ansat til at tage sig af kolonihaveområdet. Det var meget positivt.
Hun har bl.a. været med til at skrive lokalplanen for Glostrup kolonihaver. Til mødet fortalte
de, at Herlev kommune har besluttet at de alligevel vil lave en lokalplan over kolonihaverne i
Herlev, selvom det er et omfattende arbejde. Det synes vi lyder positivt, da en lokalplan vil
være en bedre og mere gennemarbejdet løsning, hvor de vil tage udgangspunkt i de ideer vi er
kommet med og vi vil blive inddraget undervejs. Herlev kommune begynder med vores
haveforening. Desværre tager det mindst 1 år før en lokalplan kan forventes afsluttet.
Derfor venter vi nu igen på en afgørelse om 50m2+10+10 eller 60m2+10+10. Vi troede at
afgørelse ville komme efter møde i Teknik-og Miljøudvalget den 25. august. Det er desværre
nu udsat til den 14. september fordi Dansk Folkeparti ønskede at sende sagen videre til
kommunalbestyrelsen.
I perioden indtil lokalplan er færdig bliver aftalen derfor nu: at man sender sine tegninger til
bestyrelsen som sender dem videre til Herlev kommune. De vil så give en vejledende
godkendelse. Man kan derfor godt kigge i de byggeregler vi har vedtaget i haveforeningen, men
man kan ikke gå ud fra at Herlev kommune i øjeblikket vil godkende det hele. Fx ønsker
kommunen ikke umiddelbart at godkende skure der er bygget op af bolig. Måske ender vi med
en løsning hvor det bliver muligt.
Mødet blev afsluttet med at de gik en tur rundt i haveforeningen for at se hvordan har så ud. De
var meget positive og fik undervejs nogle hyggelige snakke med haveejere.
Diverse
Husk der skal være en postkasse og et synligt nummer. Det er ikke så nemt at regne nummeret
ud, rækkefølgen er ulogisk. Det er både svært for postbuddet, gæster og bestyrelsen når vi skal
rundt med breve.
Nogle har låger ud mod Tryg Danmark. Vi anbefaler at de låses for at holde dem aflåst for
ubudne gæster.
Husk at melde adresseændring til bestyrelsen. Det er vigtigt at vi har de opdaterede
adresseoplysninger af hensyn til refusion af dagrenovation.
Kontakt til bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 22. september 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 sidste bestyrelsesmøde.

.

