
NYHEDSBREV FRA SYDGRÆNSEN - EFTERÅR 2018. 

VANDLUKNING: Der skal være lukket/adskilt ved stophanen senest den 31. Oktober 2018.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 onsdag den 26. September 2018 på sædvanlig vis. 
Affaldssortering, herunder metal, plast, pap, elektronik kommer sidste gang den 20. September 2018, herefter 
bliver der sat lås på døren ind til containerrummet. Bioaffald og papir kommer sidste gang den 27. September 
2018. Disse containere kommer til at stå uden for containerrummet. 
 
LUKNING AF LÅGER MV. De små låger vil blive låst 1. Oktober 2018 af hensyn til indbrud m.v. Hovedporten låses 
med spærre den 1. november 2018. 

CONTAINERE: 
Lørdag den 15. September 2018, vil der blive opstillet 1 container til haveaffald på festpladsen. Containeren vil 
være åben mellem kl. 9.00 og kl. 12. 
 
LUKNING AF TOILETTER: 
Toiletterne vil blive lukket, når vandet lukkes den 1. november 2018. 
 
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 den 10. April 2018 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. Efterfølgende skal tegningerne godkendes af Københavns Kommune. 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. 
 
FORSIKRING: 
Bestyrelsen vil minde om, at det er lovpligtigt at brandforsikre sit hus. Der er intet lovkrav om, at man skal forsikre 
sit indbo, men brandforsikringen er lovpligtig. Vi har fået et tilbud fra Alm. Brand forsikring, om at tegne en fælles 
forsikring af de medlemmer der ønsker dette. Pris for den enkelte haveejer udgør kr. 1120,- pr. år, og så er man 
dækket for brand, bygningskasko og indbo op til 300.000. Der vil stadig være mulighed for tilmelding.  
 
HAVER SOM HAR FÅET TILDELT KOLONIHAVEFORBUNDETS PRÆMIE 2018: 
Janne og Michael Svendsen, have 38. Jette og Finn Lundgreen, have 71, Bente og Ernst Thestrup, have 99.  
Børnevenlig have er tildelt: Linda og Thomas Knudsen, have 51. 
 
Girokort vedlagt med betalingsfrist den 6. oktober 2018. TIL ORIENTERING, DE MEDLEMMER DER ER TILMELDT 
MAILLISTEN, FÅR KUN GIROKORT SENDT MED POSTEN. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


