
NYHEDSBREV	  FRA	  SYDGRÆNSEN	  

EFTERÅR	  2015.	  

VANDLUKNING:	  
Der	  skal	  være	  lukket/adskilt	  ved	  stophanen	  senest	  den	  1.	  november	  2015.	  
Såfremt	  der	  ikke	  er	  lukket	  og	  tømt	  af,	  vil	  haven	  blive	  opkrævet	  et	  gebyr	  på	  kr.	  50,00.	  
	  
RENOVATION:	  
Renovationen	  kommer	  og	  tømmer	  sidste	  gang	  den	  23.	  September	  2015	  og	  30.	  September	  2015	  på	  
sædvanlig	  vis.	  
	  
LUKNING	  AF	  LÅGER	  MV.	  De	  små	  låger	  vil	  blive	  låst	  snarest	  af	  hensyn	  til	  indbrud	  m.v.	  Hovedporten	  

låses	  med	  kæde	  den	  1.	  november	  2015.	  

CONTAINERE:	  Lørdag	  den	  3.	  Oktober	  2015	  vil	  der	  blive	  opstillet	  én	  container	  til	  haveaffald	  på	  
festpladsen.	  Containeren	  vil	  være	  åben	  mellem	  kl.	  9.00	  –	  kl.	  12.00.	  

LUKNING	  AF	  TOILETTER:	  
Toiletterne	  vil	  blive	  lukket,	  når	  vandet	  lukkes	  den	  1.	  november	  2015.	  
	  
TØMNING	  AF	  TOILETTANKE:	  
Når	  medlemmerne	  bestiller	  tømning	  af	  tank,	  er	  det	  medlemmet	  der	  er	  ansvarlig	  for,	  at	  der	  ikke	  bliver	  
ødelagt	  hække	  eller	  væltet	  vejskilte.	  	  
	  
HJEMMESIDEN:	  
Referat	  af	  generalforsamlingen	  i	  marts	  2015	  ligger	  på	  vores	  hjemmeside	  http://www.sydgraensen.dk/.	  
Her	  vil	  de	  blive	  lagt	  ind	  fremover.	  Hvis	  et	  medlem	  ønsker	  generalforsamlingsreferat	  i	  papirform,	  kan	  man	  
henvende	  sig	  på	  kontoret	  i	  kontortiden	  i	  havesæsonen.	  
	  
NY	  BYGGERI/TILBYGNING:	  
Bestyrelsen	  beder	  indtrængende	  om,	  at	  medlemmerne	  overholder	  at	  søge	  tilladelse	  hos	  bestyrelsen	  om	  
nybyggeri/tilbygning	  og	  få	  det	  godkendt.	  Bestyrelsen	  skal	  sende	  tegninger	  ind	  til	  Kreds	  1	  for	  at	  få	  et	  
stempel	  med	  godkendelse	  af	  byggeriet.	  Først	  derefter	  må	  byggeriet	  påbegyndes.	  Bestyrelsen	  indberetter	  
opmålingen	  til	  Kolonihaveforbundet	  på	  forlangende	  af	  Københavns	  Kommune.	  
	  
NEDRIVNING	  AF	  HUSE	  OG	  HÅNDTERING	  AF	  BYGGEAFFALD.	  
Medlemmet	  har	  anmeldelsespligt	  før	  nedrivning	  af	  huse	  til	  Københavns	  Kommune	  samt	  til	  bestyrelsen.	  
Der	  findes	  et	  skema	  inde	  på	  Københavns	  Kommunes	  hjemmeside.	  Se	  i	  øvrigt	  skrivelsen	  fra	  Københavns	  
Kommune	  under	  info	  på	  vores	  hjemmeside	  
	  
HAVER	  SOM	  HAR	  FÅET	  TILDELT	  KOLONIHAVEFORBUNDETS	  PRÆMIE	  2015:	  
Karen	  og	  Jens	  Fogh	  have	  105,	  Vibeke	  Hansen	  have	  107	  og	  Solveig	  og	  Preben	  Kaiser	  have	  114.	  
	   	  
Bestyrelsen	  ønsker	  til	  lykke,	  og	  siger	  samtidig	  tak	  for	  sommeren	  til	  alle	  medlemmerne.	  
	  
Girokort	  vedlagt	  med	  betalingsfrist	  den	  5.	  oktober	  2015.	  


