
                  Haveforeningen

 HF Havrelyngen v/bestyrelsen, Havrelyngen 1, 4600 Køge, telefon 51706790, bestyrelsen@havrelyngen.dk 
 
 

Oktober 2019

NYHEDSBREV

Bestyrelsen har besluttet at sende et nyhedsbrev efter behov, så medlemmerne har 
mulighed for at følge lidt med i, hvad vi arbejder med.

Vi har nu fået implementeret vores e-mail, hvilket betyder, at al korrespondance fremover
kommer til at foregå på e-mail. Dette gøres dels for at sikre, at alle får post, men i høj 
grad også for at sikre, at der ikke opstår misforståelser, hvis I som have lejere har 
spørgsmål til bestyrelsen. 

Har man spørgsmål, sender man en e-mail til bestyrelsen og man modtager således et 
skriftligt svar fra bestyrelsen. Bestyrelsen henstiller derfor til, at man ikke ringer til 
bestyrelsesmedlemmerne på deres private telefoner, eller møder op personligt hos 
bestyrelsesmedlemmerne. Vi tror på, at alle vil være bedst tjent med dette, så vi hermed 
undgår misforståelser.  

Overgangen til at benytte e-mail vil ydermere give os en besparelse på porto, brevpapir 
og trykninger af diverse velkomstbreve mv.

Bestyrelsen arbejder stadigvæk på en bom løsning ved indkørslen til Havrelyngen og I vil
blive orienteret løbende. Det er vigtig for os at få lavet en løsning hurtigt for at sikre 
uvedkommende adgang til Havrelyngen er i vinterhalvåret. I skivende stund afventer vi 
SEAS NVE og deres pris på en ny tilslutning (måler) som skal opsættes, fordi det bliver 
for dyrt at trække strøm fra haveforeningens eksisterende måler ved fælleshuset.  

Vi er i øjeblikket i dialog med Køge Kommune samt Klar Forsyning om at få etableret 
permanent vand på toiletbygningen i den nordlige ende. Bestyrelsen håber dette lykkes,  
således at vi har vand på bygningen, når der lukkes vandet til vinter. 

Sideløbende er vi ved at undersøge mulighederne for at få helårsvand i hele 
haveforeningen. En alternativ løsning er at få etableret permanent vand på den anden 
toiletbygning og fælleshuset. Det er et stort og omfattende arbejde, som vil på gå 
henover vinteren.

Dette er vores første ”Nyhedsbrev” og bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod det. Når 
der er nyt i ovenstående sager eller andre nyheder generelt, sender vi det næste 
nyhedsbrev.

Med venlig hilsen
HF Havrelyngen

Bestyrelsen


