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Emne: Retablering af havegange i en ferietid 

 

Kære kolonister 

 

Det er kommet os for øre, at der enkelte kolonister der er ved at gå i selvsving over 

retablering af havegangene      . 

 

Derfor får I lige lidt info inden der går agurketid og konspirationsteorier ind i arbejdet med 

retablering af vores havegange mm. 

 

Som det fremgår af nyhedsbrev nr. 3 er det aftalt at havegangene bliver retableret som 

tidligere. Bestyrelsen har stor tillid til at entreprenøren kan sit kram og er faglig dygtig og gør 

det muliges kunst, for at retablere så godt som muligt efter den store omgang havegangene 

har været igennem. 

 

Det er aftalt at bestyrelse, kommune og entreprenør mødes når arbejdet er udført og der 

drøfter vi om alle er tilfredse. 

 

Der kan blive tale om justeringer, hvis der er grundlag for dette. 

 

Men I skal nok forvente at vores havegange skal gås efter de kommende år for at genetablere 

den fine standard som tidligere.  Det er i hvert fald bestyrelsens udgangspunkt. 

 

Så vi opfordrer jer til at have tålmodighed og tillid til entreprenør og bestyrelse.  

 

Husk at I er altid velkomne til at skrive til os på info@oldjorden.dk, vi har orienteret jer om at 

vi svarer sporadisk i ferietiden. 

 

Som tidligere udmeldt indgår vi ikke som bestyrelse i dialogen på eller giver svar på FB 

gruppen Oldjordens kolonister. 

 

Fortsat god sommer. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen HF Oldjorden        

 

At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid.  

 

Vi sidder ikke ved tasterne eller med haveforeningens telefon hver dag. Der kan derfor godt gå 

et stykke tid, inden du modtager svar.  

Haveforeningens telefonnummer er 27 12 76 27.  

Du skal altid starte med at finde svar på haveforeningens hjemmeside: www.oldjorden.dk  
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