
 

 

I forbindelse med sæsonens sidste pligtarbejde lørdag den 26. september 2020, vil der blive opstillet én 

container til haveaffald på festpladsen. Containeren vil være åben mellem kl. 9.00 og kl. 12. 

 

Dagrenovationen kommer rundt og tømmer sidste gang onsdag den 30. september 2020 på sædvanlig vis. 

Affaldssortering, herunder metal, plast, pap, elektronikkommer sidste gang mandag d. 28. september 2020. 

Bioaffald og papir kommer sidste gang tirsdag d. 29. september 2020. Herefter bliver containerrummet låst. 

 

De små låger vil blive låst onsdag d. 30. september 2020 af hensyn til indbrud m.v. Hovedporten låses med 

spærre søndag d. 1. november 2020 kl. 07.00. 

 

Der skal være lukket/adskilt ved stophanen senest søndag d. 1. november 2020. Hvis der ikke er lukket og 

tømt af, vil haven blive opkrævet et gebyr på kr. 50,00. 

 

Toiletterne vil blive lukket, når vandet lukkes søndag d. 1. november 2020. 

 

 



 

Husk at holde øje med foreningens hjemmeside. Den opdateres løbende med 

relevant nyt. 

 

Bestyrelsen beder indtrængende om, at medlemmerne overholder at søge 

tilladelse hos bestyrelsen om nybyggeri/tilbygning/renovering og få det 

godkendt. 

 

Bestyrelsen modtager din tegning, og ser den igennem for fejl og mangler. 

Derefter udsteder vi en fuldmagt fra Kreds 1 og H/F Sydgrænsen, som du skal 

bruge for at sende din ansøgning til Københavns Kommune. I Københavns 

Kommune skal du først have en tilladelse til at ansøge om dit byggeri. Når den 

er på plads, kan du ansøge om selve byggeriet. Kopi af byggetilladelse 

indleveres til H/F Sydgrænsen. Først når du modtager en byggetilladelse fra 

Københavns Kommune må du påbegynde dit byggeri. 

 

Når byggeriet er færdigt, skal du give H/F Sydgrænsen besked, så kommer vi forbi og eftermåler og 

færdigmelder byggeriet. Bestyrelsen indberetter opmålingen til Kolonihaveforbundet på forlangende af 

Københavns Kommune. 

 

Ved ansøgning om renovering (ikke udvidelse eller ombygning), er det alene bestyrelsen der skal godkende. 

 

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. 

 

Når medlemmerne bestiller tømning af tank, er det medlemmet der er ansvarlig for, at der ikke bliver 

ødelagt hække eller væltet vejskilte. 

 

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. 1145,-

pr. år, og så er man dækket for brand, bygningskasko og indbo op til 300.000. Der er stadig mulighed for 

tilmelding. 

 

Girokort med opkrævning for haveleje er udsendt. Betalingsfrist den 6. oktober 2020. 

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 


