
Kære havelejere

PRÆMIEHAVER
Ole Stattau har været på besøg og vurderet de 12 flotte haver, der er blevet indstillet til at
blive præmieret som præmiehaver. Han har udvalgt de 6 havelejere der har vundet en
præmie for “veldyrket have”. I den forbindelse er alle de præmierede indbudt til en
præmiefest, denne gang i afd C, hvor præmierne overrækkes. 
Alle vi andre kan jo gå forbi (udefra vejen) og  se og nyde de smukke haver.
De dygtige og heldige havelejere er:

Doris Pedersen, Åstien 48
Leila E. Norlin, Nordstien 21
Jette Andersen, Nordstien 37
Britta Mortensen, Solstien 30
Christian Muff Hansen, Solstien 9
Karin Joensen, Solstien 2

Et stort tillykke skal lyde her fra bestyrelsen

HAVELEJE
Vi har besluttet at eftersom forårslejen blev opkrævet så sent, bliver indbetalingsdatoen for
efterårslejen skudt 1 måned. Dvs at de der er tilmeldt betalingsservice vil blive trukket
omkring d 1.november og girokortene vil blive sendt ud i slutningen af oktober.

VEJBUMP
Vi har nu fået politiets endelige tilladelse til at etablere vejbump på Brovej. Den nuværende
skiltning med en hastighedsgrænse på 15 km/t  er ikke lovlig,  så skiltene vil blive udskiftet.
Fremover vil hastighedsgrænsen være 20 km/t - den reelle hastighed vil dog blive
væsentlig lavere pga bumpene.
Vi håber at den lavere hastighed på Brovej vil smitte af på stierne. Vi har stadig problemer
med biler der kører alt for stærkt. 

Vi går nu igang med at undersøge muligheden for vejbomme for enden af Brovej og for
enden af Veststien ud mod Ringvejen. 
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SKRALDEPLADS
Vi har desværre - på trods af adskillige henstillinger - stadig problemer med affald der
bliver sorteret forkert. Der vil nu blive sat et overvågningskamera op på affaldspladsen på
fællespladsen. 
En kæmpe stor tak til alle jer havelejere der hjælper med at rydde op efter de få der ikke
kan finde ud af det. 

De bedste sensommer hilsner fra

Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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