
GRUNDET 
Haveforeningen Nyt i juni 2018 

Skt. Hans aften den 23/6. 

Der bliver sikkert afbrændingsforbud Skt.Hans, så vi laver 
ingen bål i år.  

Der er fællesspisning på aftenen kl. 18:00 (se menu på www.hfgrundet.dk). 

Tilmelding til Karin senest 20/6 kl 20 på telefon eller SMS til 29104593 

AFFALD 

 
Desværre er der nogen der 
ikke kan finde ud af at af-
faldssortere. Det er ikke ri-
meligt at vi alle kan komme 
til at betale ekstra for dem 
der ikke gider sortere deres 
affald. 

Vi må alle hjælpe med at 
holde øje med synderne.  

Ser du nogen som ikke helt 
kan huske hvordan man sor-
tere, så giv dem et venligt 
praj, eller kom til bestyrel-
sen. Så kan vi tage en snak 
med dem, så vi kan beholde 
vores fælles renovation.  

Vandforbrug 

Vores vandforbrug er eksploderet her i tørkepe-

rioden. Vi henstiller til at der kun vandes nød-

vendigt, og ikke midt på dagen hvor vandet hur-

tigt fordamper igen.  
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Se alle nyheder og  
informationer på 

www.hfgrundet.dk 

Brandforsikring. 

Det er lovkrav at vi alle har brand-

forsikring på huset. 

Bestyrelsen skal samle kopier af 

police eller kvittering og opbevare 

dem sammen med tanktømnings-

kvitteringer en gang om året. 

Hvis du skal sælge: 
Vi har siden 1. januar 2017 forlangt at alle haver var i orden ved ny-
byggeri og salg.  Vi har jævnligt møder med Byggesag i Vejle Kom-
mune,  hvor det er et krav at vi skal have styr på vores kolonihave-
huse. Vi har en deklaration der siger max 50 m2 bebygget areal og 
min 2,5 meter fra hækken.  
Denne tilgang er valgt i tæt dialog med Vejle Kommune, og med 
skelen til hvad der netop er sket i Horsens (Se nyhedsbrev fra 
Kredsen). 
  

BEMÆRK: ALT NYBYGGERI SKAL GODKENDES AF BESTYRELSEN. 

Bestyrelsen ønsker 

God Ferie 

Steen Hansen er udtrådt af bestyrelse og kredsbestyrelse. Ny græsrod søges 


