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Nyheder og information     16. årgang – maj 2022  
 
Kære Alle, 
 
Bestyrelsen kan så småt mærke der er kommet aktivitet i flere af haverne, selv om det i 
skrivende stund er et koldt forår.  
  

Generalforsamling  

Afholdes lørdag den 7. maj kl. 11.00 i fælleshuset. Der satses på at GF kan afvikles på ca. 

2,5 time. 

 I lighed med sidste år er der bestilt en pølsevogn som er klar til at serverer et blandet 

sortiment af hvad en pølsevogn kan byde på fra kl. 13.30. Der er også noget for vegetarer og  

veganere.   

Tilmelding til GF og pølser er nødvendig, så vi er sikre på der er pølser mv nok til alle. I kan 

tilmelde jer på Facebook, på foreningens mail eller alternativt i foreningens postkasse. 

Tilmeldingsfrist er 4. maj……   

 

Efter pølserne er indtaget, håber bestyrelsen at der er medlemmer der har lyst til at hygge 

med kaffe og kage…. Lørdagen vil jo være ung endnu.   

 

En ildsjæl takker af  

Efter beretningen er skrevet færdig har Jan Ludvigsen i have 43 valgt at trække sig som 

mentor for vurderingsudvalget.  

Jan har om nogen, været et aktivt medlem, i foreningen gennem rigtig mange år. Jan har 

passet regnskaber, været revisor og ikke mindst vurderingsmand og nu takker Jan af som en 

aktiv medspiller i foreningen.  

Herfra skal lyde, en kæmpe tak, for din store indsats, gennem alle de mange år, Jan        

 

Forbundets jurist  

Har forladt pladsen, og en ny er kommet til - det forsinker atter vores forhandlinger 

omkring foreningens lejeaftale…. Indtil videre er det forbundets formand vi skal forhandle 

med – samme træder af på kongressen til september…. Så ikke meget nyt vedr. en revidering 

af den fejlbehæftede lejeaftale vi modtog sidste år.  

 

Storskrald 

Af den kalender vi fremsendte i marts fremgår det desværre ikke hvornår der er 

afhentning af storskrald. Så noter venligst selv disse datoer i kalenderen.  

 

Fredag den 06-05-2022 

Fredag den 03-06-2022 
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Fredag den 01-07-2022 

Fredag den 29-07-2022 

Fredag den 26-08-2022 

Fredag den 23-09-2022 

Fredag den 21-10-2022 

 

Storskrald kan sættes ude på det grønne areal ud for den rotunde man bor i, dagen før om 

aftenen. Husk at der ikke må sættes malerrester og lign. Hænder det at storskraldet ikke er 

afhentet om fredagen, så skal det fjernes af dem der har sat det ud….  

 

Brøndby Kommune 

Der har været afholdt møde med Brøndby Kommunes plan chef og en teknisk medarbejder, 

På mødet var vi omkring byggeregler for drivhuse, placering af skure, parkering på de grønne 

arealer. el lade standere, affaldshåndtering samt vinteropholde i kolonihaverne.   

Repræsentanter fra byggeudvalget og bestyrelsen deltog i mødet og der vil komme nogle til 

rettelser i byggefolderen omkring skure og drivhuse.   

Hvad angår vinterophold i haverne så er den sag ikke afsluttet efter et medlem er blevet 

truet med politianmeldelse. Der søges agtindsigt i sagen, samt en afklaring på hvem der er 

myndighed over for foreningens medlemmer der bor i haverne permanent i vinterhalvåret…. 

Nu ikke mere snak, der må handles.  

 

Tirsdagscafe den 5. april 2022 

Var en super spændende aften – Mads fra grønne fællesskaber kom og fortalte om de 

muligheder og initiativer Brøndby kommune er ved at tage i forhold til biodiversitet og det 

grønne,  

Mads kan hjælpe foreningen med at få styr på processer, lovgivning mv på området og Mads 

kommer gerne når vi kalder.  Det er en fin service.  

 

Tirsdagscafe den 3. maj 2022 

Aflyses…….  

 

Gåture. 

Sidste års hyggelige tradition med at gå ture, tages op igen i denne sæson og der startes 

den 4. maj kl. 17.00 – Man møder bare op ved fælleshuset, hvis man har lyst at gå med…  

Onsdag vil derefter være gå dag, der er ingen tovholder, man møder bare op.  
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Præmiehaver 

Sådan blev der refereret fra generalforsamlingen i 2021:  

 
Bestyrelsen foreslog at havepræmier annulleres i 2021 – forslaget blev imødekommet.   

 

Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af havepræmier – er det en hyggelig tradition der skal fortsætte, 

eller skal det helt droppes. 

 

Der blev foreslået fra salen at medlemmerne til bestyrelsen skulle positivt tilkendegive, hvis de ønskede 

besøg af havekonsulenten og deltage i denne præmiering.   

 

Bestyrelsen arbejder videre med sagen og en endelig afklaring af havepræmiering meldes ud i foråret 

2022.  

 

Havepræmiering.  

… er en hyggelig tradition, hvor der hvert år uddeles præmier for de fineste, mest 

miljørigtige eller mest børnevenlige haver i foreningen. 

Vinderne af havepræmier (almindeligvis tre stk.) fra året før går på havevandring – under 

havevandringen findes i enighed 6 haver, der kan komme i betragtning til at få havepræmier. 

Disse 6 haver indstilles så af foreningens bestyrelse til Hovedstadens Sydvest Kreds, som vi 

i afdeling 4 er tilknyttet – en slags paraply for et antal forskellige kolonihaveforeninger, 

primært hjemmehørende på Vestegnen. Kredsen sender en havekonsulent som kigger på de 6 

indstillede haver og det er havekonsulenten der alene vurderer og udpeger de 3 haver, der 

skal præmieres i den indeværende sæson. 

Præmien fra Kolonihaveforbundet består almindeligvis af noget glas eller porcelæn samt et 

diplom. Haveforeningen lægger så et gavekort eller lignende til på præmiesiden og vinderne 

markeres ved foreningens standerstrygning i efteråret. 

Bestyrelsen vil sikre at vinderne fra tidligere år, får tilsendt det nødvendige materiale, så er 

det op til medlemmerne af de tre vinderhaverne selv at aftale hvilken dag der beses haver. 

Dette ovenstående er selvfølgelig afhængig af hvor mange der tilmelder sig til om vi fortsat 

skal have denne præmiering. 
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I forlængelse af dette nyhedsbrev er der en talon, der kan lægges i foreningens postkasse – 

sendes til foreningen på mail – du skal krydse af om du ønsker at deltage i havepræmiering. 

Alternativt er der også mulighed for at melde til eller fra på Facebook.  

Deadline for tilbagemelding for deltagelse i havepræmiering er den 8. maj. 2022  

Ny affaldssortering. 

Den 18. maj er bestyrelse og fællesudvalget inviteret til et møde med den nye operatør og 

Brøndby Kommune omkring de nye retningslinjer der vil komme ud i at sorterer affald. Vi vil 

også få nye tømmedage, så lige så snart vi kender de nye tømmedage vil i få en ny 

affaldskalender. Der vil komme nye klistermærker på vores beholdere med de nye 

sorteringsvejledninger…. Noget med mælke kartonner skal i plast, men mere om det efter vi 

har været til mødet.  

 

Byggeudvalget  

Er ved at samle op på de byggesager der er i pipelinen og skriver / kommer rundt til de 

haver der har gang i byggeriet, for at medlemmerne kan få godkendt deres byggesager eller 

hvor der er blevet afsluttet uden der er blevet godkendt.   

 

Skulle der være havelodder der tænker på at bygge om, ud eller andet, så tøv ikke med at 

kontakte udvalget  

 

Derudover opfordres alle til at gennemlæse lokalplan og byggeri i kolonihaver inden man 

kontakter byggeudvalget således at alle formalia er på plads inden man søger en 

byggetilladelse.  

 

Overvejes det at en kloak / kloaktilslutning skal flyttes eller ændres, må dette kun ske med 

hjælp fra en autoriseret kloakmester og foreningen skal derefter modtage en ny 

kloaktegning, underskrevet og stemplet af samme kloakmester.   

 

Husk når du bygger om – nybygger – isætter nye vinduer eller andet, så er det vigtigt at du 

gemmer alle faktura idet de skal bruges hvis et hus skal vurderes med henblik på salg. Det 

er en god ide at scanne disse fakturaer og daterer dem, samt beskrive til hvilket rum de 

tilhører.   

  

 

 

 

Vi ses derude        
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Bestyrelsen  

Hanne Schønemann 3133 6864           Sarah List    Torben Dehli   Lennart Kofoed  

Mail til bestyrelsen:  bestyrelsen@broendbyhavebyafd4.dk 

Mail til Sarah                                     kasserer@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Hanne, som er formand, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt 

at træffe os på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Vurderingsudvalget 

Hans Erik Steenberg 2917 4997               Inge-Merete Pedersen   Johnny Schmidt.           

            

Mail til vurderingsudvalget:                   vurdering@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med Hans Erik, som er formand for udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et 

godt tidspunkt at træffe Hans Erik på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Fællesudvalget 

Michael Christiansen 5383 6864            Jørgen Lytken        John Kejser 

Mail til fællesudvalget                            faelles@broendbyhavebyafd4.dk  

Har I brug for at tale med en fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at træffe 

dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 
 

Byggeudvalg 

Michael Christiansen 5383 6864               Hans Erik Steenberg   Johnny Schmidt  

Mail til byggeudvalget:   byggeri@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med nogen, fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at 

træffe dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret. 

 

Aktivitetsudvalget 

Anne Fransiska Serup 2233 0109    Inge-Merete Pedersen       Pia Hansen    Hanne Schønemann     

Mail til aktivitetsudvalget:     festudvalget@broendbyhavebyafd4.dk 

Har I brug for at tale med nogen, fra udvalget, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at 

træffe dem på. I døgnets øvrige timer kan I ikke regne med, at telefonen bliver besvaret 
 

Leje af fælleshuset 

Pia og Asger Hansen / Nielsen 2233 4992  

Har I brug for at tale med Pia eller Asger, er hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 et godt tidspunkt at træffe 

dem på. 

Fælleshuset kan lejes inde på foreningens hjemmeside: https://broendbyhavebyafd4.dk/om-os/faelleshuset/ 
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Ønsker at deltage i GF den 7. maj 2022  

 

Havenummer …………………………………… Antal.………………………………………………………….. 

 

 

Tilmeldingsfrist den 4. maj 2022  

 

 

 

 

 

 

Havepræmie deltagelse: 

 

Dato…………………………………… 

 

Havenummer……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ønsker at deltage, sæt kryds                                                          

                                                   Ja tak                          Nej tak  

 

   

Tilmeldingsfrist den 8. maj 2022  

                                                                          

 


