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Tagrender/nedløbsrør.

Målerbrønde og vandmålere.

Bestod din tagrende testen?

Nye plomber.

Kommunen kræver at vi efterser tagrender og nedløbsrør i
haveforeningen, for at hindre at disse bliver sluttet til kloaknettet.
Bestyrelsen har derfor været
på uanmeldt besøg i alle haver, for at se om der skulle
være ulovlige tilslutninger.
Vi kan med tilfredshed konstatere, at ingen tagrender/
nedløbsrør er tilsluttet kloaknettet i vores haveforening.
Dette er meddelt kommunen.

Alle målerbrønde vil få sat nye plomber på
da der er flere der er tæret over, på grund
af højt grundvand.
I samme forbindelse, må vi lige nævne at
det er forbudt at afmontere sin vandmåler.

Fredagscafé.
Fælles hygge i foreningshuset.

En festlig forestilling.
Traditionen tro kommer Glostrup Byorkester ud og spiller
i vores fælleshus på mandag d.
2. juni kl. 19:00.
Kom og oplev et veloplagt
orkester give en festlig koncert med alle de dejlige melodier.
Baren vil være åben.

Forstoppelse i vandløbet.
Åen mellem haveforeningen og hestefolden vil blive renset af firmaet
”Nordkysten”, idet der er samlet en masse
slam der hindrer afvandingen.

Nye kantsten og Sivedræn.

Husk at den sidste fredag i hver måned er foreningshuset
åbent for fælles hygge og samvær.
Har du lyst til at spille Pentanque, Dart eller bare få en hyggesludder med andre kolonister, så
kom op i foreningshuset.
Tag endelig børnene med, vi har
jo en fin og tryg legeplads lige
ved huset. Der er mulighed for at
købe drikkevarer og ofte slår en
del sig sammen om at bestille
pizza leveret til døren.

Glostrup byorkester.
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Bedre afvanding.
der vil blive lavet kantsten og nye Sivedræn nede på de 2 sidste pladser, her i
starten af juni måned.

Afvandingsrende.
Konstant brug af gummistøvler.
Der vil blive gravet en ny afvandingsrende
ude foran den lavestliggende have ud mod Statenevej, fordi alt vand
fra cykelsti på nuværende tidspunkt løber ind i
denne have.

Havepræmie.
Ingen tvang.
Hvis du ikke ønsker at komme i betragtning til havepræmie, så læg en seddel i
postkassen i fælleshuset.
Mere nyt på bagsiden

Den anden side.
Haveleje.
Det er billigst at betale til tiden.

Vand.

Ved gennemgang af
regnskaberne, har vi kunnet konstatere at enkelte
haver ikke betaler deres
haveleje til tiden. Denne
forglemmelse kan koste
dyrt, idet der bliver pålagt kr. 200 i rykkergebyr.
I yderste konsekvens kan det betyde ophævelse af lejemålet.
Vi vil derfor opfordre til, at tilmelde havelejen til automatisk betaling via betalingsservice. På den måde undgår
man et rykkergebyr, idet lejen automatisk bliver betalt til
tiden.

Vandregnskabet kræver en stor arbejdsindsats
hos kassereren. Der er 134 individuelle regnskaber der skal stemmes af.

En kilde til bekymring.

Desværre er der nogle der selv trækker deres
tilgodehavende fra huslejen, hvilket man ikke
må.
Det komplicerer regnskabet yderligere.
Alle der skal betale ekstra for vand eller have
penge tilbage, vil automatisk blive reguleret
med huslejen for 3 kvartal, der forfalder 1 juli.

Husk at hvis du stadig ønsker at betale med girokort, er
det vigtigt at vi får havenummeret oplyst på girokortet,
ellers kan vi have svært ved at finde ud af hvem der har
betalt eller ej.

Dræn og asfalt.

Sct. Hans

Et større projekt.

Hygge i fælleshuset.

Bestyrelsen har gennemgået de tilbud
på dræn og asfalt der er indkommet og
vil nu gå i gang med at undersøge med
banken om lån til at få lavet alt på en
gang. Et evt. lån vil ikke kommer til at
berøre huslejen, da vi sætter 300 kr. fra
på vores betaling altså 1200 kr. pr. have
om året.
Før et evt. lån, vil der selvfølgelig, jfr.
Vedtægterne, blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Grillen er klar kl. 18:00 og du tager
selv din mad med.
Drikkevarer skal købes i baren.

Pinse morgen.
For de morgenfriske
Mød morgenfrisk op i Fælleshuset, Søndag den
08.06.2014 kl. 08:00, medbring
selv dejlig morgenmad.
Foreningen gir’ en bitter til de
søvnige….. og selvfølgelig også
til de morgenglade.

OBS!
Ikke mere
træ på bålet!

Sommerfest.
Så skal der gang i danseskoene.

2 august
Nærmere følger!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

