
 

 

OBS - Nyt tiltag – Interesseliste  
 

Går du og drømmer om en kolonihave? 

Går du og drømmer om en kolonihave,  

kan bestyrelsen tilbyde at skrive dig/jer op på 

en interesseliste. 
  

Interesselisten må ikke forveksles med en  

venteliste, hvor man får tilbudt at købe en 

kolonihave efter anciennitet.  

I Brøndbyernes Haveby afd. 4 er det  

medlemmerne selv, der finder købere til deres  

huse – vi opererer ikke med venteliste. 

 

Interesselisten er derimod en liste som  

sælgere kan få udleveret, hvis de ikke selv  

har en køber. Sælgere kan frit kontakte  

hvem de vil på listen. 

 

Efterspørgslen på kolonihaver i foreninger 

under Kolonihaveforbundet – som fx  

Brøndbyernes Haveby afd. 4 – har de seneste år 

været meget stor. 

  

Interesselisten rekvireres primært af 

sælgere, som ikke ønsker at blive ”kimet ned 

eller overrendt” af interesserede køber. 

  

Det koster 50 kr. (en gang for alle) at blive 

optaget på interesselisten.  

 
Kontakt bestyrelsen på mail  

bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk   

for yderlig information. ” 

 

Del gerne denne information med jeres venner. 

Informationen lægges snarest på hjemmesiden.  

 

 

 

Bestyrelsen holder ferie i uge 29-30-31. Det vil i den periode være muligt at skrive til 

os på foreningens mail og hav gerne lidt tålmodighed med svaret ….. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god juli måned og vi ses derude. 😊 
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Nyheder og information 14. årgang 

nr. 7. juli 2020 

 

Fælleshuset.  
Der er udarbejdet nye retningslinjer 

for betaling og benyttelse af 

fælleshuset og det kan alt sammen 

læses på hjemmesiden.  Har du 

allerede reserveret fælleshuset, så 

skal du følge disse retningslinjer – du 

skal derfor indsætte beløbet for både 

depositum og leje direkte på 

foreningens bankkonto.  

Læs om de nye regler her: 

https://broendbyhavebyafd4.dk/om-

os/faelleshuset/ 

 

Affald / Grøntgården  
Hold øje med postkassen – der 

bliver tirsdag eller onsdag omdelt 

nyt omkring renovering af 

grøntgården og containerpladsen.  

 

Fællesarbejde 
Der kommer samtidig en seddel om 

et specifikt fællesarbejde med i 

postkassen – vi har brug for jeres 

hjælp. 
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