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Så er det tid til at sidste års 4 vinder af præmiehave
konkurrencen, skal rundt i Havebyen for finde frem til de
12 ny haver som skal sendes ind til forbundet. Efter den
1.Juli vil havekonsulent komme på besøg for at se på
de 12 haver der er udvalgt. De 4 haver som får flest
point, bliver dette års præmiehaver
Vi kan konstatere at der er hundeejere som lufter hund
uden snor, dette er ikke tilladt.
Vi ser igen i år at der parkeres på fællesarealerne og at
der parkeres trailer på fælles parkeringen. Vi gør
opmærksom på at dette ikke er tilladt, det kun tilladt at
af og på læsse.
Ligeledes er det ikke tilladt at parkere trailerne
og store kassebiler i rotunderne.
Vi kan se at der er nogle som mangler at skrive
have nr. på deres trailer som holder bag værkstedet.
Vi vil ligeledes påminde om at man skal ordne for
ukrudt foran og bag ved eget havelod.
Bestyrelsen vil gå på besøg i rotunderne efter
15 Juli hvor hækkene skal være klippet.

Åbningsdage i 2021
Bestyrelsens
Kontortid

Bestyrelsen træffes på følgende dage:
den 2. & 4. mandag i hver måned
Fra kl. 18.00 til 19.00 i huset
Mere info kan også ses i skabene og på hjemmesn
27 maj 2021
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Der vil blive afholdt ordinær generalforsamling
Tirsdag den 5 Oktober 2021.
Yderligere oplysninger vil blive udsendt senere.

Vi kan se at nogle haveejere ikke har fået færdig gjort
Afgrænsning deres afgrænsning imod rotunden, som det er
forskrevet i lokalplanen og ordensbestemmelserne.
imod
Vi går en tur rundt for at gøre de pågældende
Rotunde
haveejere opmærksom på dette.

Hastighed
I Havebyen

Vi ser desværre at nogen kører alt for stærkt.
Vi henstiller til at I og Jeres gæster sænker farten i
havebyen, så ingen kommer til skade.

Byggeri

Har du bygget i år eller her i vinter så husk at komme
I kontortiden og få en tilladelse, så man ikke bygger
noget der er ulovligt. Eller går man i tanker
om at bygge nyt,-

Bestyrelsens
Kontortid

Chr. 17-06-21-jd

Åbningsdage i 2021
Bestyrelsen træffes på følgende dage:
den 2. & 4. mandag i hver måned Fra kl. 18.00 til 19.00 i huset

Mere information - se evt. i skabene
Ret til ændringer forbeholdes if. Covid-19.
18 Juni 2021-

