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NYHEDSBREV

Vi har den 5/3-2021 fået udbedret hullerne i grusvejen. Det er en nødløsning, indtil Køge Kommune 
får styr på vandproblemer med dræn. Først når dræn er repareret, vil der være værdi i at lave en 
mere permanent løsning på hullerne i hele vejen.

Hvad der kunne afhjælpe en del vandproblemer i haverne er faskiner. Vi har ved havevandring 
konstateret, er der er flere haver, der ikke har faskiner nedgravet. Det henstiller vi til bliver etableret 
hurtigt muligt, idet det vil afhjælpe en del overskudsvand. Samtidig har Køge Kommune i forbindelse 
med vores arbejde med løsning af vandproblemet indskærpet følgende, citat: 

”Men det kræver selvfølgelig også en indsats fra jeres lejere at nå i mål. De enkelte have lejere
skal selv håndtere overfladevand på deres matrikel og I som bestyrelse skal samtidig sikre at 
minimum 50% af have lejerens areal er ubebygget og uden belægning af nogen art, for at 
sikre optimal nedsivning af nedbør”. 

Faskiner er en del af lejeaftalen med Køge Kommune, som vi alle skal overholde. Det er svært at 
komme videre i projektet, når vi må konstatere at min. 10 haver lader vandet rende ud af haven, som 
overfladevand. Når der bliver etableret faskiner, så husk at man skal igennem det/de lag af ler, der er 
i undergrunden, for at vandet kan sive ned.  

Vi forventer at åbne for vandet søndag den 28/3-2021 kl. 10:00, så vær venligst tilstede i haven. 
Åbning for vandet er selvfølgelig afhængig af vejret, men hold øje med e-mail og opslag i tavlen.

Generalforsamling forventes afholdt den 25/4-2021 kl. 10:00, hvis det er forsvarligt i forhold til 
forsamlingsforbuddet. Indkaldelse, regnskab etc. vil blive rundsendt via e-mail.

Inden sæsonen rigtigt går i gang, skal det her præciseres, hvem der er pligtig til at holde stikvejen. 
Illustrationen nedenfor viser, hvem der skal holde hvad:

Have nr. 1 holder dette.
Have nr. 2 holder dette.
Have nr. 3 holder dette.
Have nr. 4 holder dette.

Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3 Nr. 4

Som havelejer er man pligtig til at deltage i 2 x 2 timers fællesarbejde pr. sæson. Normalt indkalder 
bestyrelsen hvert år havelejere på tur, men i år ligger vi op til, at man selv kan tilmelde sig. Vi har 
endvidere i år andre aktiviteter, som man kan tilmelde sig og reglerne er, at alle haver skal tilmelde 
sig 2 aktiviteter i år. Tilmelding kan ske ved e-mail til bestyrelsen@havrelyngen.dk og det er efter 
princippet først til mølle. Skriv derfor flere datoer på.  
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Aktiviteter i HF Havrelyngen 2021 



Regler for 2021 Alle havelejere skal tilmelde sig:
2 x Fællesarbejde eller Aktiviteter eller mix

Tilmelding E-mail: Bestyrelsen@havrelyngen.dk

Frist 6/4-2021

Fællesarbejde á 2 timer

Dato Kl. Aktivitet Indhold Mødested Tilmeld Ansvarlig

18/4-2021 10:00 Fællesarbejde Rengøring Fælleshus Fælleshuset  
16/5-2021 10:00 Fællesarbejde Beskæring af træer, ukrudt Fælleshuset  
20/6-2021 10:00 Fællesarbejde Maling Fælleshus, ukrudt Fælleshuset  
18/7-2021 10:00 Fællesarbejde Rengøring Fælleshus, ukrudt Fælleshuset  
15/8-2021 10:00 Fællesarbejde Maling, beskæring, ukrudt Fælleshuset  
19/9-2021 10:00 Fællesarbejde Rengøring Fælleshus, ukrudt Fælleshuset  

Aktiviteter

Dato Kl. Aktivitet Indhold Mødested Tilmeld Ansvarlig

6/4-2021 18:30 Kage møde Forberedelse Fælleshuset  
25/4-2021 14:00 Kagedag Vi spiser kage Fælleshuset  
26/4-2021 18:30 Banko Planlægning af banko Fælleshuset  
27/4-2021 18:30 Fest møde Bestil musik og mad Fælleshuset  
7/5-2021 18:30 Banko aften Bankospil Fælleshuset  
8/7-2021 18:30 Fest møde Planlægning af sommerfest Fælleshuset  
24/7-2021 18:30 Klar til fest Borddækning etc. Fælleshuset  
25/7-2021 18:00 Sommerfest Passe baren Fælleshuset  
12/8-2021 18:30 Banko aften Bankospil Fælleshuset  
5/9-2021 14:00 Kagedag Vi spiser kage Fælleshuset  

Antallet af deltagere til de enkelte aktiviteter reguleres i forhold til Covid-19 og forsamlingsforbud.

Med venlig hilsen
HF Havrelyngen

Bestyrelsen
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