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Nyhedsbrev 2018 nr. 3 
 
 
Hvad du gør i din have? 
Husk altid at læse byggereglerne på vores hjemmeside før du går i gang med at bygge.    

Bestyrelsen vil ikke være politibetjente. Skure, overdækkede terrasser osv. skal der byggetilladelser til. 

Plankeværk i skel er ikke lovligt.  

Proceduren ved opsigelse af lejekontrakt er at bestyrelsen kommer på besøg i haven for at tjekke, at 

der er ibrugtagningstilladelse på alt byggeri, ulovligt byggeri skal fjernes, før der kan foretages vurdering 

og efterfølgende salg. 

 

Haverundtur 

Er du nysgerrig på, hvordan dine medkolonister bor?  

Aktivitetsudvalget har arrangeret haverundtur i udvalgte haver mandag d. 18. juni 2018 kl. 19.00. Her 

har en flok kolonister meldt sig til at vise deres hus, blomster, kreative løsninger osv. frem.  

Hvis du ikke er på Facebook, så kontakt Sara have 38 eller Ane Kathrine have 53, der står for 

arrangementet. 

Vi mødes ved parkeringspladsen på bagvejen. 

 

Sankt Hans 

Husk hækken og Sankt Hans. De to ting hænger på en måde sammen herude.  Og i år holder vi Sankts 

Hans med de tre andre haveforeninger på den store parkeringsplads. 

Det er lørdag d. 23. juni 2018.  

 

Jubilæumsfest 

Hurra! Vi får nok ikke brev fra Dronningen, men vi skal fejres! 

100 års fødselsdagsfesten i Haveforeningen Oldjorden løber af staben lørdag d. 25. august 2018. 

Festudvalget er godt i gang, så æt kryds i kalenderen og hold øje med hjemmesiden. 

 

Parkering 
Frivillige kolonister hjælper med at sætte sedler i bilerne i svinget på bagvejen og det har afhjulpet det 

værste.  

Bestyrelsen arbejder videre med løsninger både på parkerings- hastighedsproblemer. 
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Dataansvar 

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft. 

Lovkrav kan bestyrelsen ikke sidde overhørig, derfor har vi udarbejdet en: 

 

Privatlivspolitik for  

Haveforeningen Oldjorden 

 

Der beskriver foreningens  

 Dataaansvar 
 Formål med behandling af dine personoplysninger 
 Videregivelse af personoplysninger 
 Opbevaring af personoplysninger 
 Medlemmernes rettigheder. 

Du kan se foreningens privatlivspolitik her: www.oldjorden.dk 

 

HUSK AT BESTYRELSEN HOLDER SOMMERFERIE I JULI MÅNED ! 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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