Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - august
Flotteste have 2018
Den flotteste have 2018 er fundet og hvilke have Helle fra have 4 har udvalg, offentliggøres lørdag
den 1. september, hvor formanden sørger for billede af lejer og have
Havetjek
Det gå rigtigt godt med at vedligeholde haver og stisystem udover nogle enkelte haver som har fået
flere påmindelser. Som service resten af året udsendes SMS nogle dage før havetjek, så håber
bestyrelsen på af der skal udskrives færre henstillinger.
Skadedyrbekæmpelse
Hvad bestyrelsen kender til, så har vi haft en tilfælde med rotter i haven. Sagen er indrapporteret
kommunen og der har været en person fra Skadedyrsbekæmpelsen ude og forebygge og give
anvisning til hvordan man forebygger besøg af rotter.
Ser du tegn på rotter, skal du anmelde din observation til EKT. På ETK´s hjemmeside kan også se
korte animationsfilm om rottebekæmpelse og hvordan du anmelder din observation.
Det er lejerens ansvar, at minimerer risiko for rotter på det lejede og skulle uheldet være ude, så er
det lejerens ansvar at bringe forholdet i orden
Plantning af Pil
Vi fik plantet alle de piletræer som blev leveret af ETK. Der er desværre sket en
kommunikationsbrist, som betyder at Køge Kommunes entreprenør ved et uheld er kommet til at
beskadige 200 planter som var placeret i den sydvestlige del. ETK har erkendt fejlen og vi får leveret
200 nye planter. Vi har planlagt at planterne sætte i jorden i weekenden 22/23 september. Vi har et
par enkelte haver som ikke var med på arbejdsdagene. De bliver indkald sammen med nogle som har
meldt sig frivilligt.
Status på udlejning af haver
Alle haver er udlejet og vi har to på venteliste.
Økonomisk status
Vi har passet rigtigt godt på foreningens penge igennem året. Alle regninger er betalt og vores gæld
til kreditorer er afviklet. Vi er i gang med at spare sammen til det depositum so størstedelen af
lejerne har til gode. Hvis alt går som vi har planlagt, så har vi sparet 80% op ved udgangen af 2019.
Status på anmeldelse om underslæb
Der er desværre intet nyt omkring sagen. Som vi har skrevet tidligere så er behandlingstiden flere år
og da vores sag har været anmeldt godt et år, så må vi vente med tålmodighed.
Højeste Solsikke
Ønsker du at være med i konkurrencen om den højeste solsikke, så skal du tilmelde dig hos Carsten.

Bestyrelsen

