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Praktiske oplysninger


Foreningens hjemmeside hedder www.syvendehus.dk. Adgangskode fås af kasseren.

Haveleje, indmeldelsesgebyr og bøder





Den månedlige haveleje er 500,00 kr. uden vandforbrug.
Indmeldelsesgebyret i haveforeningen er 5000,00 kr.
Gebyr for overtrædelse af vedtægter og ordensreglementet er 500,00 kr.
Gebyr for ikke at deltage i fællesarbejdet er 500,00 kr.

Køkken og haveaffald









Den på pladsen stillede affaldscontainer, er til store grene eller andet haveaffald. Der må ikke smides
jord, sten eller byggematerialer i denne container. Store grene klippes så de er max. 1 meter i
længden.
Fra april til oktober er havecontaineren åben hver uge fra onsdag aften til tirsdag.
Haveforeningen er tilmeldt Herlev Kommunes renovationsordning, denne ordning indebærer at der
hentes husholdningsaffald 1 gang om ugen fra 1. april til 30. oktober.
Sorteringscontainere er kun åbne og tømmes i sæsonen.
De 4-6 affaldscontainere, der står placeret under halvtaget på parkeringspladsen er kun til
husholdningsaffald.
Containere til storskrald bestilles flere gange i løbet af sæsonen. Se i nyhedsbrevene og kalenderen
på hjemmesiden efter datoer.
Foreningens største udgifter er renovationen, derfor skal enhver andelshaver være opmærksom på, at
bruge affaldssorteringen til flasker, aviser, pap, plastic og metal.

Vand


Aflæsning af målerbrønde:
Der skal være fri adgang til målerne hele året. Aflæsning foretages af en/to vand-sekretærer.
Aflæsning fortages i marts måned, hvis forholdene tillader det. Kasseren sender en opgørelse til
haveejeren senest 1. maj.
Betaling: senest 3 uger efter udsendelse ved bankoverførsel, med kort tekst: havenummer og vand.
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Fællesarbejde


Der er fællesarbejde 5-6 gange i løbet af sæsonen. Datoer for fællesarbejde findes på hjemmesiden.
Invitation sendes ud til hvert arrangement via foreningens hjemmeside ca. 2-7 dage før. Man skal
huske at krydse sig af på listen der ligger i fælleshuset. Når sæsonen er ovre gøres listen op og
kassereren sender en afgift ud til de der ikke har udført arbejde. Bestyrelsen vil forsøgsvis arrangere
at alle der møder op til fællesarbejde tilbydes at deltage i en fællesfrokost umiddelbart efter
fællesarbejdet ophør.

Rotter, katte



Hvis man har mistanke om rotter kontaktes Herlev kommune via hjemmeside.
Herlev kommune har samarbejde med Kattens værn om indfangning af vilde katte. Vi opfordrer alle
katteejere til at kattene er øremærket og vaccineret.

Post


Al post sendes på e-mail, vises på hjemmesiden og sættes op på tavlen i Kridthuset.

Sommerfest



Sommerfesten ligger altid 2. lørdag i august
Medlemmernes gæster betaler 20 kr.

Må ændres af bestyrelsen i henhold til vedtægter og ordensreglement.
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