Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - maj
Sæsonen er i gang
Nu er vejret endelig blevet havevejr og det er dejligt. Der er kommet godt i gang i haverne. Inden
længe begynder kartoflerne at kikke frem og frøene begynder at spirer, tomater og agurker skal i
drivhuset. Vi glæder os alle til resultaterne.
Vandslanger
De nye vandslanger er på plads. Lænden på slangerne er tilpasset, således at de kan nå ud i alle
hjørner. Vi har desværre observeret, at der er afkortet en enkel slange. Bestyrelsen betegner
afkortning af slangen som brud på ordensreglerne. Det påhviler medlemmerne, at udvise
påpasselighed og respekt for haveforeningens fælles faciliteter og egen dele.
Nøgler til vandhaver
Som nævnet i sidste nyhedsbrev, udleveres nøgler til vandhanerne søndag den 13. maj mellem 12:00
og 13:00. Nøglerne udleveres af Carsten.
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside er nu kørende igen. Hjemmesiden indeholder praktiske oplysninger,
herunder ordensregler og vedtægter. Et klik på www.solsikken.one kan give dig svar på mange
spørgsmål.
Ledige haver
Have 38 er ledig. Hvis du kender nogle som ønsker have, så henvis dem endelig til Formanden.
Arbejdsdag
Husk at der arbejdsdag på søndag den 13. maj mellem 09:00 til 12:00:
Som tidligere år, skal en voksen person fra hver have deltage, på en af arbejdsdagene. Personer som
er over 70 år, kan fritages ved henvendelse til formanden.
Grus til fælles stier
På fredag kommer ETK med et læs grus til fælles stierne. For god ordensskyld vil bestyrelsen ikke
undlade at nævne - at det leveret grus ikke må anvendes til andet end stierne.
Gruset er primært beregnet til Ribsgangen og Solbærgangen. Når de to områder har fået dækker
behovet, kan det overskydende grus ligges på de resterende stier.
Bestyrelsen henstiller til at du respekterer planen. Vælger du det modsatte, vil det betyde en skriftlig
advarsel, med sanktioner.
Det vil være en god ide, at du renser stien for ukrudt, inden du ligge nyt grus på.
På vegne af bestyrelsen
Palle Brix Andersen, have 4
6. maj 2018
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