Bestyrelsen har været på havevandring!
2. Pinsedag gik vi en runde i foreningen og inspicerede haverne.
Formålet er at tjekke, at haverne lever op til den stand vi sammen har
besluttet gennem årene og som står i foreningens vedtægter.
En positiv overraskelse
I forhold til tidligere år, var havernes generelle stand forbedret væsentligt.
Derfor har vi besluttet at holde igen med advarslerne og i stedet opfordre
til, at du kigger nedenstående punkter igennem, tjekker om de kunne
passe på din have, og hurtigt få bragt de ting i orden, som du kan se du
mangler. Er det ikke sket, når vi går ind i juli, så må vi se os nødsaget til
at sende en officiel advarsel – men det håber vi ikke bliver nødvendigt.
Dette skal du have styr på:
1. Hækken. Ingen ukrudt i hækken og ude på vejen, foran hækken.
Og husk, selvom vi ikke har fast hæk-højde, skal vi holde os
til hegnsreglerne – så max 1,8 meter høje hække ud mod vejen.
Hvad du beslutter med din nabo, omkring hækken mellem jeres
haver, er op til jer..
2. Vejen. Ingen huller i vejen. Du kan hente sand ved trappen, der går
ned til søen.
3. Generelt. Haven skal fremstå pæn, når man kigger på haven ude fra
vejen. Det vil sige: Ingen ukrudt i indkørslen. Nyslået græs.
4. Græs i indkørsel. Har du græs i din indkørsel, så husk at græsset
ikke må brede sig ud på vejen – græsset følger hækken.
5. Træer. Har du træer, som rager ud over vejen, så husk at der skal
være 4,5 merters frihøjde, så en brandbil kan passere.
Det var jo ikke så farligt!
Det var en fornøjelse at være rundt. Og vi glæder os til at se det sidste
komme på plads. Har du ikke fysikken til at få det hele gjort, så hiv fat
i en nabo eller en anden fra foreningen og spørg om hjælp. Så går det
nok alt sammen!
Pas på naturen – og hinanden!
Venligst,
bestyrelsen

