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Kære Venner og Naboer 

Septembers blå himmel er over os og rundt om i haverne bugner det med blommer, brombær og 
nødder. Selvom vi nu er gået ind i årets første efterårsmåned, håber vi på stadig mange gode sol og 
-havedage og vi vil fra bestyrelsen side opfordre jer til at huske at holde haverne fine, luge og 
klippe hækkene og vedligeholde vejene til glæde og gavn for os alle. 

Arrangementer

Sommerfesten forløb som sædvanlig festligt og fornøjeligt. Som noget nyt blev tilbehør til 
grillmaden sat på en fælles buffet. Det fungerede rigtig godt især fordi, vi blev mere samlet omkring
maden.  Bestyrelsen havde arrangeret, at man ved bordene skulle komme med forslag til vejnavne. 
Forslagene har man kunnet se i Kridthuset. Hvordan vi vælger kommer der senere noget om. 
Bandet: “ Labrats" spillede gedigen rock, og der blev 
blev virkelig danset igennem både af børn og voksne. En smadder god aften!

Vi takker for den gode opbakning til havemarkedet. Det var rigtig hyggeligt at komme rundt i de 
forskellige haver og ose lidt og få smagsløgene tilfredsstillet med bl.a. pandekager, is og toasts. Vi 
håber på, at det kan blive en rigtig velbesøgt og god tradition fremover. 

Vi har i haveforeningen fået vores egen løbe/gå-klub. Det er hver fredag kl. 17.00.  Alle kan være 
med og man behøver ikke at melde sig til.  Man går kl. 17 og løber 17.15. Herefter er der øl/vand 
under halvtaget ved kridthuset. Så mød op til en ny, hyggelig og sund fyraftenstradition:-)

Portvinssmagningen i september er desværre aflyst, p.g.a. få tilmeldinger.

Vejbump

Tak til alle der har svaret på høringen om de kommende vejbump. Vejudvalget et nu igang med at 
bearbejde de indkomne kommentarer og vil derefter fremlægge bestyrelsen et forslag til, hvilken 
type vejbump vi skal sætte op. 

Nyt fra bestyrelsen



Christian have 56, har efter henvendelse fra bestyrelsen, overtaget rollen som suppleant fra Viggo 
have 7 for at hjælpe til med bestyrelsens mange opgaver. Bestyrelsen vil formelt indstille Christian 
som suppleant ved den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Vi vil i løbet af september indkalde til ekstraordinær generelforsamling med henblik på at orientere 
om, drøfte og beslutte sager vedrørende den kommende lokalplan for haveforeningen. Mere om 
dette følger på et senere tidspunkt.

På onsdag d. 6 september har vi inviteret bestyrelserne for de 7 kolonihaver i Herlev Kommune 
samt kredsformanden for Herlev-Gladsaxe kredsen i kolonihaveforbundet til et fælles møde om 
Herlev Kommunes lovliggørelsesstrategi. Vi håber, at vi som resultat af mødet kan blive enige om 
at skrive et brev til kommunalbestyrelsen, hvor vi i fællesskab anmoder om tilladelse til at bygge op
til 60 kvm beboelse samt 20 kvm småbygninger. Mere info følger. 

Hvis man undrer sig over manglende referater fra bestyrelsesmøderne, kan vi orientere jer om, at 
der kun foreligger referater tilgængelige for bestyrelsesmedlemmerne, og at vi oplyser om alt 
relevant fra møderne i nyhedsbrevene. Derudover vil vi minde jer om, at i altid er velkomne til at 
møde op på formøderne, hvis i har noget på hjerte. I kalenderen på hjemmesiden kan i finde tid og 
sted.

Den 15. oktober er næste og sidste fællesarbejdsdag. Så hvis man endnu ikke har fået sit 
sæsonkryds for fællesarbejde, vil vi opfordre jer til at skrive denne dato i kalenderen.

Rigtig dejlig høsttid og vi ses derude!

Bedste hilsner
Bestyrelsen Syvendehus


