Seneste nyt fra HF Solsikken juli
Trampoliner
Trampoliner i haver er blevet et populært inventar i haverne. Bestyrelsen vil her benytte
lejligheden til at gøre opmærksom på følgende:
•

•

Vis hensyn med hensyn når du skal finde plads til trampolinen. Den bedste placering
er der hvor du ikke genere din nabo! Ulemperne for din nabo kan være støj, men
naboen kan også være generet af kik fra din trampolin ind til naboen.
Trampoliner, må kun opstilles, hvis de nedtages samme dag, med mindre at hvert
ben på trampolinen er fastgjort til et jordspyd som er nedgravet 100 cm. i en skrå
stilling. Trampolinen skal fjernes når havesæsonen slutter.

Vandhaner
Ved sæsonstart 2018 blev alle vandstandere forsynet med ny vandhane med nøgle, som
skulle forhindre misbrug. Vi kan ikke direkte sige at misforbrug er fjernet, men vi er sikker på
at vandhaner med nøgle har medført mindre misbruget.
Vi har flere vandhaner som er beskadiget, da den udleveret plastiknøgle ikke er anvendt. Vi
har besluttet at forsætte med nøglerne. Vi går over til en mere robust type fra sæson 2023,
hvor man ikke kan benytte andet en den nye nøgle, som bliver udleveret på
generalforsamlingen 2023. Den nye nøgle er sort og den grønne nøgle vi ikke længere
kunne anvendes.
Parkering
Som vi har skrevet i tidligere nyhedsbrev, så har Haveforeningen Haver Lyngen etableret
parkeringsplads til vores biler. Det er godt at se, at der er taget godt imod
parkeringspladsen. Det kniber dog lidt en gang imellem med at parkere bilerne på skrå, så
der er plads til alle. Enkelte gange har der været placeret erhvervskøretøjer på
parkeringspladsen og det er parkeringspladsen ikke beregnet til.
Affald
Bestyrelsen har modtagen en enkel klage som vedrører hen kastning af affald i haven.
Bestyrelsen opfordrer til at man ikke hen kaster affald på området. Problemet er
tilsyneladende størst på stien mellem os og vores nabo Haver lyngen. I sagen natur er der
også der er er mest trafik, så det er ikke sikkert at det foreningens lejere som hen kaster
affald.
Venteliste
Der er stor interesse for at få en have og vi har pt. 15 på venteliste, hvor en enkel have
ønsker at bytte til anden have når muligheden opstår. Reglen er at nuværende lejere har
førsteret når der bliver ledige haver. Med alle haver udlejet, så er der lange udsigter for nye
lejere som ønsker at blive en del af vores fællesskab.
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Udsendelse af nyhedsbrev og SMS-beskeder
Der er mulighed for at vi kan sende e-mail og SMS-beskeder til flere personer på den
enkelte have. Ønsker du e-mail eller SMS-besked til et familiemedlem eller en ven, så send
en mail til palle@brixandersen.com – husk at skrive hvilke have personen er tilknyttet.
Have og stitjek
Der gennemføres have og stitjek den første dag i; august, september og sidste gang 1.
oktober. Der udsendes SMS reminder hver måned.
Kontaktpersoner
Har du spørgsmål eller skulle der opstå en tvist - så kontakt venligst en af nedenstående
kontaktpersoner.
Brombærgangen & Rebs gangen

Khalil Khalil, have 21

Jordbærgangen

Ali Mohammad Ajaoui, have 22

Hindbærgangen

Henrik Nielsen, have 24

Solbærgangen

Susanne Kolath Mikkelsen, have 40

I ønskes alle god sæson
Bestyrelsen
11. juli 2022

