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Hvidovre den 6. marts 2007 
 

 
 
Sig nærmer tiden… 

hvor vi igen skal nyde vores dejlige kolonihaver  
- og derfor følger her nogle relevante informationer. 

Lokalplan 

Arbejdet med lokalplanen har af en eller anden årsag været gået i stå i kommunen. Bestyrelsen 
har rykket kommunen for handling, og lokalplanforslaget er nu sat på dagsordenen som punkt 9 
på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts, og forventes på dagsordenen på mødet i 
Kommunalbestyrelsen den 27. marts. Lokalplanforslaget forventes derefter i 8 ugers offentlig 
høring i perioden 18. april – 20. juni 2006. Læs efter mødernes afholdelse referater fra de 2 

møder her: http://www.hvidovre.dk/Default.aspx?ID=80. 

Bestyrelsen har besluttet, at medlemsmødet om lokalplanen i så fald afholdes på pladsen, 
eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen i maj. Yderligere informationer følger på 
opslagstavlerne. 

Vand 

Der er desværre intet nyt fra kommunen vedrørende grundvand i målerbrøndene. Bestyrelsen 
håber, at den milde vinter har medvirket til, at ingen installationer i målerbrøndene er 

frostsprængt. Yderligere informationer følger på opslagstavlerne. 

Og så er det jo første år, hvor vi hver især selv står for åbning af vandet. Det skulle forhåbentlig 
ikke medføre nogen problemer. Vi henviser til den udsendte vejledning for målerbrønden. 

Kloak, vand, el og køkken i skuret 

Vi har en aftale om, at foreningens tilslutning til kloak og vand (skuret) er på plads inden den 1. 
april. I samme forbindelse føres el ind i skuret, så foreningen får egen måler (foreningen har 

hidtil kørt på en bimåler via et medlems måler). 

Endelig har bestyrelsen besluttet at etablere et lille køkken i skuret. Der bliver ikke tale om et 
nyt dyrt elementkøkken, men et lille køkken med bordplade, vask og nogle brugte skabe eller 
hylder med forhæng. Samtidig opsættes en mindre vandvarmer, så der f.eks. kan vaskes op ved 
arrangementer på pladsen. 
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Haveafgift 

Ejendomsskatten (inkl. renovation m.v.) er steget her i 2007, og det medfører en stigning i 

haveafgiften allerede fra og med opkrævningen i marts. ”Forholdstallet” er steget fra 25 til 27, 
hvilket betyder en stigning i haveafgiften på 8 %. I alt er der tale om en stigning på 16.000,- på 
årsbasis, hvilket betyder en årlig gennemsnitlig stigning på knap 200,- pr. have. 

Ny havemand 

Foreningens nuværende havemand – Niels Heman fra have 88 – har solgt sin have, og 
bestyrelsen har udpeget bestyrelsesmedlem Erik Lund fra have 96 som ny havemand. 

Havemanden varetager især opgaver omkring skuret og pladsen. 

Aktiviteter 

Vedlagt finder du aktivitetsoversigten for sæsonen 2007. Bestyrelsen agter at få fuld damp på 
aktiviteterne igen efter en sæson 2006 med mange aflysninger. Derfor indeholder 
aktivitetsoversigten alt dette: Standerhejsning, container x 2, generalforsamling, 
petanqueturnering, loppemarked, havefest, solsikkekonkurrence og søndagstræf. 

Noter allerede nu de forskellige aktiviteter i kalenderen, så du ikke går glip af noget. 

Bemærk især, at årets standerhejsning allerede finder sted søndag den 1. april 2007 kl. 12. Kom 
og vær med til at skyde en formidabel kolonihavesæson i gang.  

Generalforsamling 

Som det også fremgår af aktivitetsoversigten, afholdes ordinær generalforsamling den 20. maj 
2007 kl. 14. Indkaldelse, dagsorden, regnskab og budget omdeles i haverne i god tid forud for 

generalforsamlingen. 

 

Tilbage er blot at ønske på gensyn – forhåbentlig allerede den 1. april. 

 

Venlig hilsen 

 

Jesper Hesselholdt 

Formand 


