SORØ KOLONIHAVEFORENING
Nyhedsbrev forår 2019
Sådan indkræves havelejen fremover

Haveleje fra 1.april – 1. oktober betales via bankoverførsel
til Nordea 2300 3424 433 925. Vi sender ikke girokort ud til
de lejere som har mails for at spare porto.

Oprydning i og omkring haverne

På grund af brandfare skal der ryddes op i haverne. Det drejer sig især om de haver mod Nordmarksvej, som også har
fået brev. Haver, som har modtaget brev, har til den 27. april
til at få ryddet op. For alle haver gælder det, at man holder
orden og sørger for at ens hus ser pænt ud og ikke forfalder.
Vejene skal vedligeholdes og træer må ikke vokse ud over.
Vi har haft problemer med at lastbilen som kommer med
grus, kører mod træer som hænger udover vejen.

Ny ’vandmand’

Tonny har trukket sig som vandmand og Jan Petersen er trådt
i Tonnys sted. Han kan kontaktes på alle tidspunkter, hvis der
er problemer med at vandet løber eller lignende. Kontakt Jan
på telefon: 28734032.
Det er Jan som styrer hvornår der åbnes og lukkes og ingen
andre. Vi har nu to år i træk haft sprængte stophaner og det
er for dyrt at skulle skifte hvert år. I år drejer det sig om cirka
35 stophaner. Jan arbejder på højtryk og håber at alle har
vand senest 1. maj. Så der er noget at glæde sig til!

Vi har fået en vandregning på over 26.000 kr., hvilket er en
del mere end normalt. Så selvom vi måske får endnu en
varm sommer, vi beder jer om at bruge vand med omhu.

Hvem tager skraldet?

Affaldscontaineren er KUN til husholdningsaffald og IKKE
andet. Respektér det nu – det er ikke så svært. Er du i tvivl
om, hvad der må komme i og hvad der ikke må, så spørg
om hjælp. Har du brug for at få noget på genbrugsstationen,
uden selv at have mulighed for det, så spørg om hjælp. Vi
skal jo hjælpe hinanden :)

KALENDER

6. april kl. 14, HAVEÅBNING
Der bydes på lidt vådt og tørt og en overraskelse.
27. april, HAVEVANDRING
18. maj, PLANTE-BYTTEDAG
Vi mangler nogen som vil stå for det. Har du lyst, så giv
besked til en fra bestyrelsen.
29. juni kl. 18, SOMMERFEST i ’Hønsehuset’
Husk at melde jer til, når I ser opslaget, for er vi for få
som sidste år, aflyses det.

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig havesæson, hvor vi kan
hygge om hinanden og ikke for meget brokkeri. Er der noget
I synes at bestyrelsen skal tage op, er I meget velkommen til
at kontakte os.
Bestyrelsen for Søhaverne

