Nyhedsbrev for H/F Syvendehus – maj 2017
Kære haveejere
Vi har nu taget hul på en ny sæson i haveforeningen med en ny bestyrelse, som hermed byder alle velkommen tilbage. Nye huse er skudt op, og med dem også nye familier, som vi hilser velkommen til.
Byggeudvalg samt bestyrelse har haft travlt med at sikre, at man holder sig inden for
de byggeregler, som gælder.
Hjemmesiden er blevet ændret, så den er mere overskuelig og brugbar. Her er kalender, arrangementer, som man bliver inviteret til på mail og herefter tilmelde sig. Der
er forum, hvor man f.eks. kan sætte ting til salg. Det kræver blot, at man går ind på
siden og opdaterer sin brugerprofil.

Fra vejudvalget:
Vejudvalget er umiddelbart gået i gang med at drøfte de vigtigste opgaver.
Den ordinære generalforsamling besluttede, at der skal etableres nogle vejbumpe, der kan reducere hastigheden på veje og stier i haveforeningen.
Vejudvalget vil derfor anordne en forsøgsordning allerede fra uge 20, hvor vi
placerer 3-5 forskellige typer vejbumpe, for at se hvilken, der kan fungere
bedst.
De opsatte bumpe vil kun ligge en uge.
Hvis du har synspunkter på de forskellige bumpe, eller har spørgsmål, må du
gerne henvende dig til Nicky (Hus 13).
Efter forsøgsperioden vil der blive bestemt, hvilken løsning, som kan blive sat
i værk.
Husk også, at generalforsamlingen har besluttet, at det er den enkelte
haveejer, der har ansvaret for vedligeholdelse af huller ud for egen have. Med de bedste og mest optimistiske hilsener fra Vejudvalget

Jacob, Nicky, Dieter og Sverre
PÅ generalforsamlingen blev der især rettet i ordensreglementet vedrørende
haven, hvorfor det sendes med her. Print det evt. Ud og hæng det op på opslagstavlen!
 Stien foran ens grund skal vedligeholdes, både med hensyn til ukrudt og huller i havesæsonen. Stien skal være
højest på midten sådan at vandet kan løbe ind i hækken.
 Hækkene skal være renset for ukrudt senest 1 juni og
fremdeles sommeren igennem.
 Hækkene skal klippes senest 1 juli, og sommeren igennem. Husk at tage hensyn til fugleunger.
 Træer, der rager ud over hækken til sti og vej, skal klippes, så der er 4 m. fri højde.
 Hækkens højde må max være 180cm.
 Hækkens bredde skal justeres, så stiens bredde holdes
på ca. 3,00 m. af hensyn til brandveje og udsyn. Særligt
hjørnehaverne skal være opmærksomme.
 Græsset skal slås, inden mælkebøtterne sætter frø.
 I tilfælde af misligholdelse af ovennævnte punkter får
man en skriftlig advarsel. Herefter kan bestyrelsen med
14 dages skriftlig varsel kræve en afgift, fastsat af generalforsamlingen.
 Mindst halvdelen af grunden skal være grønt område.
Med venlig hilsen bestyrelsen

