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Havevandring 
Hedebølgen har vist sig at have flere fordele ift. bestyrelsens havevandringer 
denne sommer. Ukrudt i såvel hækkene samt under hæk og på havestierne har 
været stærkt begrænset ved havevandringerne. Ligeledes har den manglende 
regn begrænset væksten af græsset, hvilket betyder at vi ved havevandringen i 
onsdags meget få steder kunne konstatere at haverne ikke var vedligeholdt jf. 
foreningens regler.  
 
Ved sidste havevandring var der 6 haver, der modtog skriftlige påbud ift 
foreningen aftaler og ordensregler og vi har nu med stor fornøjelse konstateret, 
at der kun er 2 haver ved havevandring, der ikke har overholdt påbuddet.  
 
Bestyrelsen vil gerne give ros til de 4 haver, der virkelig har knoklet for at nå i mål 
til den fremsatte deadline og samtidig anerkende alle jer, der hver gang har 
sørget for at hæk, havegang og haven generelt fremstår velholdt. Vores 
haveforening fremstår meget flot, og for at den skal blive ved med dette, kræver 
det også, at vi opretholder standarden ift. hæk, ukrudt, græs og orden i haverne 
generelt, som alle hver måned skal sikres overholdes.  
 
Ved havevandringen kunne vi også konstatere at alle endnu ikke har fået ”blå 
vand” og kloakering gennemført og vi gør derfor opmærksom på, at I senest om 
knap 5 måneder skal have dette færdiggjort. 
 
Nuværende opgørelse ift. haver med færdiggjort kloakering er efter bedste viden: 
 
3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 
44, 45, 36, 47, 48, 52, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 75, 76, 79, 81, 87, 93, 
99, 100, 101, 102, 108, 110, 111, 132, 136 
 
 
Skulle vi have overset en tilbagemelding fra jer eller er der fejl, så meld tilbage til 
Peter hurtigst muligt. 
 
 
Rottebekæmpelse 
Vi kan stadig konstatere, at der uheldigvis fortsat er for mange rotter i 
haveforeningen og at de flytter ind i nye haver uge på uge.  
 
Husk derfor at følge de tidligere råd fremsat i de 2 forrige referater og at I har 
indberetningspligt til kommunen, som kan ske via tlf. eller hjemmesiden. 



Hjemmesiden er klart hurtigst og ikke begrænset til 1 times telefontid pr. dag og I 
skal forvente at blive kontaktet af kommunen 1-2 dage efter pr. telefonen og 
oftest tidligt om morgen. 
 
Havesalg 
Vi er usikre på om det er lovligt at oplyse salgsprisen v. salg af haver. Vi oplyser 
dog forsat fremadrettet, når der er sket havesalg og status i år er at følgende 
haver er solgt: 
 
Have nr. 6 
Have nr. 84 
Have nr. 102 
Have nr. 114 
 
Derudover har vi 2 haver under salg, og 2 til salg og flere haver på vej. 
 
 
Datalovgivning 
Bestyrelsen arbejder løbende videre med datalovgivningen jf. fremsendt 
materiale fra kolonihaveforeningen til bestyrelsen og vi vender tilbage ift. 
fremadrettede ændringerne senest ved generalforsamlingen 2019. 
  
 
Arbejdsdag/Tøm fryseren for pølser og køleskabet for øl d. 15/9 kl. 13.30 

a. Foreningens telte skal slås op og vi har behov for 6-8 stærke mænd 
b. P-pladserne skal renses for ukrudt (vinterklargøring – let omgang) 
c. Buske langs Syrenvej skal klippes ind 

 
Vi starter kl. 13.30 og forventer at arbejde 2 timer og så sluttes dagen af med 
pølser, øl og sodavand og vi håber på lige så stor tilslutning som sidste gang. 
 
 
 
Hækklipning pr. 1. september 
Husk at jeres hække skal klippes ned i 160 cm. Bortset fra hækkene ud til 
Bjørnholms Allé og Åhavevej der må være 180 cm højde. 
 
HUSK at de 160 cm gælder hækkene til jeres naboer også – ikke kun ud til 
vejene. Vi har noteret flere eksempler på hække imellem 180 – 250 cm. og dette 
er ikke tilladt, men I har til 1. september til at få den klippet til og da hækkene 
ikke er vokset meget pga. manglende regn, burde det i år været året, hvor alle får 
klippet til tiden og til rette højde. :-) 

 
 

Mvh. Bestyrelsen 
 


