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NYHEDSBREV
Blomstrende sommerdage i Hf. Syvendehus

Kære venner og naboer i Hf. Syvendehus
Sommeren er over os og haverne står i fuldt flor. Fra bestyrelsen vil vi gerne takke for, at langt de
fleste holder deres have rigtig flot og ikke mindst at hække og skel ser nydelige og
imødekommende ud.
Der skal også lyde en stor tak til festudvalget for deres arrangement til Skt. Hans Aften. Trods
regnen var det en fantastisk aften, med flot fremmøde til spisning i Kridthuset og bål-hygge på
pladsen.
Ved den frivillige fællesarbejdsdag i sidste måned blev der lave nye flotte plantekasser, som nu
står og pryder langs Kridthuset med fine stauder, og syklubben stod for at lave fine gardiner til
Kridthuset. Mange tak til alle der var med, for den store indsats, som virkelig har forskønnet
området og skabt hygge i huset.
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Bump på vejene
Ved generalforsamlingen i foråret blev det vedtaget, at der skal laves trafikdæmpning på vejene
her i haveforeningen, i særdeleshed af hensyn til legende børn. Der blev nedsat et udvalg som
har undersøgt forskellige løsninger, og disse vil vi gerne præsentere her, for at alle brugere i
haveforeningen, får mulighed for at komme med input. Der er fire forskellige løsningsmodeller (se
billeder) og har man en holdning til hvilken model det bør være, kan man kontakte Nicky (have
13) med en skriftlig begrundelse for sin holdning, den kan sendes til:
nickyvinterberg@hotmail.com eller lægges i hans postkasse. I bestyrelsen vil vi meget gerne
høre hvor I som brugere, ser styrker og svagheder ved de forskellige bump. Fristen for at komme
med input er fredag d. 11. august.

Vejbump 1: kantede vejbump i plast der vil blive placeret
forskudt for at skåne billernes undervogn.

Vejbump 3: blødt vejbump i plast der vil blive placeret
forskudt for at skåne billernes undervogn.

Vejbump 2: 2 jernstænger hvor der er hul i midten så
cykler, barnevogne og trillebøre kan passere.

Vejbump 4: 1 jernstang hvor der er hul i midten så cykler,
barnevogne og trillebøre kan passere.

Kommende fællesarbejdsdage
Der vil være fællesarbejdsdag søndag d. 23. juli fra 10:00-12:00, og ligeledes søndag d. 6.
august samme tid. Kom og giv en hånd med til at vedligeholde
vores fælles arealer og få det obligatoriske kryds for
deltagelse, så du slipper for at betale dig fra det.
Man kan orientere sig om øvrige kommende
fællesarbejdsdage i kalenderen på vores hjemmeside:
www.syvendehus.dk og der vil blive mindet om dem i senere
nyhedsbreve. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!
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Syklubben
Syklubben foregår fortsat hver tirsdag aften fra kl. 19:00-21:00 og alle er hjerteligt velkomne med
deres personlige projekter. Der er indkøbt en symaskine til fælles brug, og man betaler blot 50kr.
for at deltage hele seasonen - børn under 12 år kan deltage uden betaling.
Er man ikke til håndarbejde, kan man alligevel sagtens kigge forbi til en kop kaﬀe og en sludder,
da fælleshuset er åbent og godt selskab kærkomment.
Vel mødt!

Storskrald
Vi gør opmærksom på at der er bestilt en ekstra
storskraldscontainer til denne weekend 14.-17. juli.
Vær venligst opmærksomme på dette når I parkerer på
pladsen.

Fortsat rigtig dejlig sommer.
Vi ses derude!
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen
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