
Kære havelejere
Vedrørende forgiftede hække

Der er blevet uddelt en anonym løbeseddel i haveforeningen, med følgende ordlyd:

”På grund af de mange indbrud, har vi haft videoovervågning over vores have og en
del af stien.
På en optagelse ses en person der sprøjter noget på et par hække, der efterfølgende
er gået ud.
Da det tilsyneladende er et bestyrelsesmedlem, risikerer vi at blive smidt ud p.g.a.
ulovlig videoovervågning.
Hvis hærværket er politianmeldt, vil vi selvfølgelig aflevere optagelsen til politiet.
Dette er tidligere meddelt bestyrelsen i postkassen.
Chokerende nyt, - personen der forgiftede hække, har nu fået en ny have i præmie.
Flot, burde ha en opsigelse for hærværk”

Vi hverken kan eller vil agere på anonyme udokumenterede beskyldninger. Da det er en
alvorlig anklage, vil jeg derfor gerne tale med parret og se den omtalte video. 

Vi har selvfølgelig anmeldt episoden til Rødovre Politi - j.nr. er 0700-77111-01021-17. 

Bestyrelsen har ikke muliglighed for at præmiere nogen som helst med en ny have. Når en
have bliver sat til salg, bliver de der står på den interne venteliste spurgt om de er
interesserede, derefter går den til den eksterne. Alle havelejere kan til enhver tid blive
skrevet op og listen er offentlig og kan ses på vores hjemmeside afdelinga.dk. At den er
offentlig medfører at vi ikke har mulighed for at snyde.

Bestyrelsen har ganske rigtig fået en henvendelse tidligere - ligeledes i form af en anonym
løbeseddel uden afsender. På trods af adskillige opfordringer til at træde frem, er det ikke
lykkedes os at finde ud af hvem der er forfatteren.

I en anonym skrivelse kan man komme med en hvilken som helst anklage - nemt og
omkostningsfrit - og den person der bliver peget ud har ikke en jordisk chance for at
forsvare sig. Den fremgangsmåde kan vi som forening ikke leve med. Har man mistanke
om noget må man tage ansvaret og stå ved det. Man henvender sig til mig eller
bestyrelsen. Har man ikke tillid til at vi er i stand til at behandle sagen på forsvarlig og
upartisk måde, kan man gå videre til kredsen, forbundet eller hvis der er tale om en
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kriminel handling - politiet. Det er ikke en mulighed at dele beskyldninger ud
på små sedler. 

Jeg vil bede parret om at henvende sig til mig på tlf 60891535 inden onsdag 6. juni eller
aflevere videoen til Rødovre Politi.

Kh Dorte Klingenberg Iversen

Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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