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NYHEDSBREV 

 
 
Kære naboer og venner i Hf. Syvendehus 
Tak til alle som deltog ved årets sommerfest lørdag d. 11. august, og ikke mindst tak til 
festudvalget, som havde arrangeret det hele. Igen i år var det en hyggelig aften med 
stemningsfuld live-musik, lotteri, kage og popcorn i lange baner.  
 
Hvis der er nogen som har billeder fra aftenen som de gerne vil dele, modtager vi dem meget 
gerne på mail: webmaster@syvendehus.dk 

 

Kommende fællesarbejdsdage 

Den næste fællesarbejdsdag er lørdag d. 15. september kl. 10-12, mens sæsonens sidste 
fællesarbejdsdag falder lørdag d. 13. oktober 10-12. 
Har du endnu ikke deltaget ved en fællesarbejdsdag i denne sæson, så mød op og få et kryds og 
giv en hånd med. 
 

Pindsvin 

Det har været en hård sommer for mange vilde dyr, på grund af varmen og dermed tørken. I 
bestyrelsen er vi blevet gjort opmærksomme på, at mange pindsvin har fundet vej hertil for at 
finde vand rundt omkring i haverne. Nu er der omsider kommet lidt regn, men efter anmodning 
fra en nabo her i foreningen, vil vi opfordre alle til at være opmærksomme på og tage sig godt af 
pindsvin (såvel som andre vilde dyr), som har fundet vej til vores haver. Man kan læse mere om 
pindsvin og deres trivsel på vores hjemmeside via følgende links:  
Pindsvinevennerne og Om Pindsvin 

 
 

mailto:webmaster@syvendehus.dk
https://syvendehus.klub-modul.dk/cms/Clubsyvendehus/ClubImages/Diverse/2018/Pindsvinevennerne.pdf
https://syvendehus.klub-modul.dk/cms/Clubsyvendehus/ClubImages/Diverse/2018/Om%20Pindsvin.pdf
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Trafik 
Vi vil gerne opfordre alle til at overholde fartgrænsen på foreningens veje, som på 
generalforsamlingen blev sat ned til 10 km/t, særligt af hensyn til børnenes sikkerhed.  
Endvidere vil vi gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre mod ensretningen på 
foreningens veje. Vi man køre til sin have, må man følge ensretningen uanset om det er en 
smule længere at køre. Dette gælder også for cyklister. 
 

Luftning af hunde 

Vi vil også gerne opfordre alle, der lufter deres firbenede venner på foreningens fælleseje, til at 
vise hensyn og opsamle disses efterladenskaber, så de ikke er til gene for naboer, der i et 
uopmærksomt øjeblik kunne komme til at træde i substansen.  
 

Hække 

Sørg for at klippe hæk og udhængende træer, der kan være til gene for naboer og 
forbipasserende på vores veje. Hække skal ifølge foreningens ordensreglement klippes 
sommeren igennem og træer, der rager ud over hækken til sti og vej, skal klippes, så der er 4 m. 
fri højde og større vogne også kan komme igennem. 
 

Det våde vejr kommer 

Vi vil påminde alle i foreningen om, at få taget hånd om afledning af overfladevand. Ifølge 
foreningens ordensreglement er hver haveejer ansvarlig for sit overfladevand, som skal føres til 
enten regnvandstønde, stenfaskine eller lignende. Får vi lige så meget eller bare halvt så meget 
vand som sidste efterår, er det vigtigt, at det afledes på fornuftig vis. 
 
 
 
De bedste hilsner fra 
Bestyrelsen, Hf. Syvendehus 
 


