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Nyheder og information     16. årgang – maj /juni 2022  
 

 

Kære Medlemmer - Lidt nyt information   

 

Foreningens telefon 

Passes af Torben i perioden den 29. – 30.- 31. maj. Torben træffes på 2752 2592  

 

Tirsdags cafe  

Den 7. juni kl. 18.30 sørger Anne for der kan købes kaffe, kage, øl, vand, vin mv…. 

Temaet for mødet er atter ” det grønne og biodiversitet. Så mød op og tilkendegive din 

holdning for retningen til det grønne og biodiversiteten i afdelingen.  

 

Sådan gør vi sammen Brøndby grøn.  

I starten af maj var 4 haver repræsenteret til det temamøde som Brøndby Kommune havde 

inviteret til – spændende takter der planlægges at arbejde med, nu er det op til foreningens 

medlemmer at gribe bolden og evt. nedsætte et udvalg der sammen med Anne vil arbejde 

videre med ” det grønne og biodiversitet. Meld gerne retur til bestyrelsen hvis du er frisk til 

at være med i en sådan arbejdsgruppe….  

 

Præmiehaver 

Desværre må det konstateres at ” præmiehaver” ikke er en tradition vi skal fortsætte med 

– 11 haver ud af de 104, har vendt retur på bestyrelsen henvendelse omkring præmiehaver.  

Traditionen kan altid tages op igen, hvis der er medlemmer, der vil være tovholder på 

opgaven, men for nu er foreningen ikke længere med i Forbundets / Kredsens arrangement 

omkring præmiehaver. 

 

 

Affald + storskrald 

Som fællesudvalget allerede har skrevet kommer der ny affaldsudbyder, der skal håndtere 

affald i Brøndby Kommune. Den nye affaldsplan er først tilgængelig den 28. maj.  

Det er derfor vigtigt at i alle sletter de tidligere oplyste datoer for bl.a.  storskrald – lige 

så snart vi kender ugedagen og datoerne for storskrald meldes det ud.  

 

Efter generalforsamlingen - opsamling på 2 punkter.  

 

I nyhedsbrevet for oktober / november skrev bestyrelsen således:  
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Udlån af haven til børn, familie og venner.  
Bare en reminder – det er ikke tilladt at låne sit hus / havelod ud til tredjemand, dette gælder 

også til børn af familien. Skulle nogen komme i den situation, at et medlem har behov for at 

hjælpe familien med tag over hovedet for en periode, er bestyrelsens altid til at tale med.  

 

Denne formulering af reminderen fastholder bestyrelsen, idet der faktisk står i foreningens 

vedtægter § 6.2 + §7.2 at man ikke må overlade haven til tredjemand uanset man selv ejer sit 

hus.   

 

Derudover har alle medlemmer i foreningen skrevet under på en lejeaftale og i den lejeaftale 

er det beskrevet at man som medlem er indforstået med, at følge de servitutter, regler, 

retningslinjer, vedtægter der er udstukket af Kolonihaveforbundet, Kommune, lokalplan 

foreningens vedtægter mv. også uanset om der er ændret i tidligere aftaler – det er altid 

medlemmets eget ansvar at følge med i ændringer det være sig hos Kolonihaveforbundet, 

Hovedstadens Sydvest Kreds, foreningens hjemmeside mv.  

 

Se tillige det vedhæftede dokument for standardlejevilkår punkt 6+7 for kolonihaver, når man 

bor på lejet jord.  

 

Når det så er sagt, så er teksten i nyhedsbrevet for oktober / november, skrevet ud fra at 

der er medlemmer, der har henvendt sig til bestyrelsen med spørgsmål til hvem der faktisk 

kan opholde sig i en have, når det ikke er de medlemmer der er ejer / lejer, der går ud og ind 

af haveloddet.   

 

Bestyrelsen fastholder derfor, at det til enhver tid, altid er godt at informere bestyrelsen 

når der er andre i ens have end ejer / lejer, så der derved kan udgås misforståelser og således 

at naboer eller bestyrelse ikke tilkalder fx politi fordi man har mistanke om uvedkommende i 

haven.  

 

Teksten i det skrevne, om udlån, er på ingen måde opstået ud af den blå luft, men ene og alene 

fordi der var haver, der tidligere ikke var klar over de regler, der er for udlån af ens havelod 

/hus.  

  
 
Vinterophold i haverne. 
 
Bare en reminder mere – det er ikke tilladt at overnatte i kolonihaverne i perioden 1. november 

til og med 1. april.              

 

Der kan undtagelsesvis være omstændigheder hvor man kan være nødsaget til at benytte kolonien til 

vinterophold, her opfordres medlemmerne til at meddele bestyrelsen dette, således bestyrelsen er 

orienteret og kan være behjælpelig i tilfælde af kommunen sætter yderlig fokus på 

vinterophold/helårsbeboelse i haverne 
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Vælger nogen alligevel at have natophold, ved I, at I bor i kolonihaven ulovligt iflg. vores 

vedtægter og iflg. lokalplan 405 og at dette kan i værste fald medføre opsigelse af haveloddet. 

 

Den ovenstående formulering fastholder bestyrelsen, idet vi ikke på nogen måder opfordrer til nogen 

form ulovligheder.   

 

Formuleringen har efter generalforsamlingen været forbi Brøndby Kommune og Hovedstadens Sydvest 

Kreds.  

 

Brøndby Kommune har tilkendegivet overfor bestyrelsen, at de ikke læser nyhedsbrevet, som en 

opfordring til at begå ulovligheder. I stedet opfordrer de os til at præcisere overfor vores medlemmer 

hvad der står i lokalplanen, at ”al natophold i haveforeningerne i vinterperioden er ulovligt.” 

 

Hovedstadens Sydvest Kreds har også givet svar og de ligger på linje med den opfattelse bestyrelsen 

har omkring ophold i kolonihaverne i vintermånederne, nemlig at der ved kriser som fx skilsmisser, 

tilskadekomst, vold i ægteskabet, brand i vinterboligen og lign.  - kan forsvares at bestyrelsen hjælper 

foreningens medlemmer, med midlertidigt ophold i kolonihaven i vinterperioden, imens de medlemmer 

der måtte blive ramt af kriser, kan få ro til at finde en anden boligform.  

 

Samlet set betyder dette at vi som bestyrelse aldrig kan lovliggøre ophold i kolonihaverne i 

vintermånederne, men ved at være oplyst om ophold og bevæggrund for opholdet kan vi som bestyrelse 

være bedre forberedt og medlemmet behjælpelig hvis kommunen går ind i sagen omkring opholdet.  

 

Vi, som bestyrelse mener ikke på nuværende at vi skal varetage en politimæssig opgave og kontrollere 

haverne for ulovligt ophold, men såfremt vi bliver kontaktet omkring ulovligt ophold er vi pligtige til at 

tage underretningen til os og agere på denne baggrund.  

 

 

Vinterophold og folkeregisteradresse  

Folketinget har fået forslag til en sag om ulovligt vinterophold i kolonihaver – en sag som vi skal drøfte 

på det kommende Kredsmøde.   

 

Der vedhæftes to dokumenter med dette nyhedsbrev, således I medlemmer selv kan denne jer et 

indtryk til hvilken retning det går med vinterophold og folkeregisteradresser.  

 
Gåture. 

Der gås fortsat, dog er starttidspunkter ændret til kl. 16.00 – så mød op ved fælleshuset hver 

onsdag og gå en hyggelig tur med dine naboer i kolonien. 

 

 

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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