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Kære havelejere
Lukning af vand
Vi udsætter lukningen af vand til lørdag d 24.november kl 10 - med mindre vi får frost
inden.
Skure og legehuse
Der kommer desværre ikke til at være nogen bagatel-grænse med hensyn til tilladelser til
byggeri. Dvs at vi også skal søge tilladelse hos kredsen (gennem bestyrelsen) når vi skal
bygge skure.
Har man brug for at opstille et midlertidigt skur eller lignende kræver det også en
tilladelse, men det koster selvfølgelig ikke noget. Ved alle ny- eller tilbygninger skal man
ansøge hos kredsen. Det foregår ved at man søger om det når man afleverer sin
byggeansøgning, så får man en tidsbegrænset tilladelse fra kredsen. Ved istandsættelser
hvor man ikke ændrer på højden og drøjden er det bestyrelsen der skal give tilladelsen.
Der kræves ikke tilladelse til at bygge legehuse, man skal bare her være opmærksom på
at det overholder reglerne om størrelse og afstand til skel.
Der er desværre intet nyt angående tinglysningen af den nye deklaration. I får besked så
snart det sker.
Kloak
Vi (dvs afdA, B og C) har anmodet om et møde med naturstyrelsen. Det kommer tidligst til
at ske i slutningen af dette år. Inden da bliver kloakudvalget indkaldt til et møde, hvor vi vil
drøfte hvilke krav og ønsker vi har til projektet.
Skrald
Der er desværre stadig problemer med affaldssorteringen. Der bliver opsat
videoovervågning ved affaldspladsen på fællespladsen. Et stort tak til de havelejere der
hjælper med at rydde op efter de få der endnu ikke kan finde ud af det.
Vildkatte-projekt
Foreningens vildkatte-projekt efterlyser nogle der kunne være interesseret i at være
foderværter for foreningens genudsætnings vildkatte, eller nogen der måske lejlighedsvis
kunne være behjælpelige med håndsrækning/ aflastning. Alle former for hjælp er yderst
velkommen.

Translate

For nuværende er bestanden desværre stadig ikke optimal. Med de ca. 10 år projektet
har på bagen er kattene efterhånden forsvundet af naturlige årsager.
Det er vigtigt du tager kontakt, hvis du opdager katte eller killinger, som virker herreløse
og særligt på denne årstid, hvor vi begynder at flytte hjem. Modsat gængs opfattelse har
en vildkat svært ved at klare sig i den danske vinter. Manglen på steder den kan søge ly for
kulde, regn og blæst samt nedgang i naturlige fødekilder og vand udgør et reelt problem
for dens overlevelse.
Ved genudsætningen af vildtlevende sygdomsfrie katte sørges der for et begrænset antal,
som ikke formerer sig. Vi slipper for kattejammer-rock i parringstiden, katteslagsmål og
stort antal killinger. Genudsætningen holder for så vidt muligt nye tilløbende katte væk
samtidig med at de hjælper os med mus, rotter, mosegrise m.m.
Vores forening tager heldigvis ansvar, således at mennesker og vildkatte har de bedste
muligheder for sameksistens.
Der er ingen personlige udgifter forbundet med at være fodervært. Projektet støttes
økonomisk både af Rødovre kommune og kattens værn. Ligeledes bidrager
haveforeningens medlemmer med et ganske beskedent beløb på 35,00 kr årligt pr havelod
til at projektet kan køre rundt og vedligeholdes.
foderværtens rolle:
Foderværten sørger for en daglig begrænset mængde foder, vand og renholdelse
omkring foderhus/ sovekasse. Holder øje med trivsel og ved mistrivsel/ sygdom giver
besked til kontaktperson, så der kan tages hånd om det. Skulle en tilløber dukke op gives
der også besked så denne kan blive indfanget.
Foderhus/ sovekasse kan være placeret på eget havelod, hvis muligt - men løsninger
med at de evt. er opstillet i naboens, genboens el. bagboens have er også set, og hvor
flere også deltes om at løse fodrings-opgaven.
Fodring og tilsyn i vinter halvåret er altid en vanskelig størrelse og kæmpe udfordring men
ikke desto mindre den vigtigste. Foderværter og andre venlige sjæle har gennem tiderne
lavet turnus-ordning i denne periode.
Det allervigtigste er, at du har lyst og engagement til at hjælpe til. Så finder vi eventuelle
løsninger sammen, da projektet alle dage har været præget af mulighedernes kunst.
Specielt foderværter fra Bakkestien, Højdestien og Solstien søges.
Håndsrækning/ aflastning kan være:
- kan aflaste med vinterfodring - hvis du eksempelvis alligevel er forbi for at kigge til din
have. Eller aflaste ved sommerfodring
- kan bygge foderhus/ sovekasse eller har byggematerialer i overskud.
- ligger inde med foder som din private kat eller hund kan undvære
- har aflagte kurve, tæpper, foderspande eller foderskåle
- har mulighed for at et foderhus/ sovekasse kan være på dit havelod
- kan tilbyde kørsel ved behov efter eks foder eller lignende.
Har du andre ideer eller spørgsmål er du meget velkommen til at tage kontakt.
Der er brug for dig - og enhver hjælp der kan tilbydes er mere end kærkommen
Vi håber at høre fra dig. Du kan henvende dig til kontaktperson Helle på tlf: 61785557

Det sociale liv i foreningen
Vi er mange der har savnet nogle af de sociale arrangementer vi plejer at have i
foreningen som fedtbod, klubber og A-hygge. Der vil blive afholdt et fællesmøde i starten
af sæsonen hvor vi vil drøfte hvad vi kan gøre for at ændre på det, og se lidt på hvordan vi
kan indrette vores fællesarealer, så de bliver lidt mere indbydende.

De bedste efterårshilsner fra
Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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