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Haveforeningen Kræmmermarken
Kræmmermarkens bestyrelse 2020

Formand ..............................Emil Johannesson ...................... ........................................ tlf. 61 12 33 122 3
Kasserer/sekretær ................Henning R. Nielsen .................... Have nr. 006.................... tlf. 26 47 19 27
Næstformand .......................Nicolai Hofmand ....................... Have nr. 096.................... tlf. 26 39 62 73
Bestyrelsesmedlem ..............Kate Baier Larsen ...................... Have nr. 002.................... tlf. 40 21 92 89
Bestyrelsesmedlem ..............Kjeld Alfred Pedersen................ ........................................ tlf. 28 74 37 48

Kræmmermarkens vurderingsudvalg 2020
Henning R. Nielsen .................................................................. Have nr. 006.................... tlf. 26 47 19 27
Sam Osei .................................................................................. Have nr. 125.................... tlf. 60 93 90 27
Torkil Lund Clausen ................................................................. Have nr. 153.................... tlf. 22 89 16 14

Adresse:
Husk at melde flytning til kassereren når/hvis du flytter. Har vi ikke din rigtige adresse, kan det komme til at
koste dig 250 kr. i gebyr.

Vurdering:
Alle haver skal vurderes, før de kan sælges. Kontakt formanden eller en vurderingsmand, hvis du ønsker at få
din have vurderet. Det koster 500 kr. for en vurdering, som gælder ét år.

Renovation:
Vi starter på en hel ny renovationsordning fra marts 2020. Det betyder at I nu skal sortere jeres affald i 6
forskellige rum. Der er sat skilter op ved de to steder containerne står.
Containerne med madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag hele året
Containerne med pap/papir og containerne med glas og metal tømmes 1 gang pr måned også hele året.
Containerne er placeret ved fælleshuset og ved hovedindgang.
Det er meget vigtigt, I sorterer jeres affald korrekt.

Vanding:
Der er totalt vandingsforbud med slange i hele april måned, der må kun vandes med vandkande.
Fra 1. maj må der kun vandes i tidsrummet fra kl. 05:00 - 09:00, og igen fra kl. 18:00 - 22:00.
Der må kun vandes med slange på lige datoer i lige havenumre, og på ulige datoer i ulige havenumre. Vand
med omhu. Hvis vejret tillader det, åbner vi for vandet lørdag d. 28. marts eller søndag d. 29. marts.

Byggetilladelser:
Ønsker du at bygge et nyt hovedhus, udvidelse af hovedhuset, skur, lukket terrasse, overdækket terrasse,
drivhus, pavillon eller et legehus SKAL DU ALTID SØGE OM BYGGETILLADELSE. Du henvender dig til
bestyrelsen, hvor du får et skema, du skal udfylde og returnere i udfyldt stand til bestyrelsen.
Du skal også henvende dig til bestyrelsen, hvis du ønsker at renovere eller ombygge din nuværende bebyggelse
På Kræmmermarkens ordinære generalforsamling d. 2. februar 2019 blev det vedtaget, at hovedhus maks.
må være 3,5 m høj, og at taget skal være et saddeltag.
Du kan læse mere om byggeri i Kræmmermarken på www.hf-kraemmermarken.dk under lokalplan eller
under byggeregler.

Hækklipning
Hækken skal klippes 2 gange om året. Første gang senest d 1. juli og anden gang senest 1. oktober.
På Kræmmermarkens ordinære generalforsamling d. 18. februar 2017 blev det vedtaget at hæk højde i
Kræmmermarken må maks. være 1,80 m.
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Havebladet:
Hvis du ikke modtager Havebladet, kan du reklamere. Det gør du ved at ringe direkte til
Kolonihaveforbundets distributørs kundeservice på tlf. 66 80 56 11, som derefter vil fremsende det
manglende Haveblad til dig.
Du kan også læse Havebladet på Kolonihaveforbundets hjemmeside: kolonihaveforbundet.dk

Parkering:
Al parkering på havegangene er forbudt, både dag og nat, også for gæster. Det er tilladt at køre til sin have for
af- og pålæsning, men man skal derefter køre til parkeringsarealet. Der henvises til gældende ordensregler
Overtrædelse af ordensregler, kan bestyrelsen give dig et gebyr på 500 kr.
Bestyrelsen vil gerne have du stiller din trailer på græsarealet ud for have 160.
Bestyrelsen vil vide hvem der ejer traileren. Du skal derfor oplyse bestyrelsen om trailerens nummerplade.
Bestyrelsen kan fjerne traileren, hvis vi ikke kender ejeren.
Campingvogne eller camplettrailer må ikke parkeres i kolonien.

Afbrænding:
Al afbrænding i haverne er strengt forbudt. En hilsen fra Odense Kommune.

Sankthansbål:
Bålet tændes på græsplænen, se opslag i opslagsskabene vedrørende tidspunkt.

Larm:
Alle havemedlemmer skal vise hensyn med larm mellem kl. 12 - 14 i hele sommerperioden.

Hunde:
Alle hunde skal være i snor, husk at fjerne hundens efterladenskab!!!!!

El i haverne:
Ønsker du at få lagt el ind i det havehus, kontakt bestyrelsen, før du går i gang,
Har du allerede el i din have - så husk: Du må ikke have opvask- vaskemaskine, medmindre du har lovlig
kloakering (samletank)

Strøm:
Hvis du skal bruge strøm til reparation, hækklipning m.m., henvend dig til bestyrelsen.
Det koster minimum 50 kr. pr døgn. Eller efter forbrug.

Facebook:
Du er velkommen til at komme på vores lukkede Facebook gruppe ”Havekolonien Kræmmermarken”,
Facebook har ikke noget med bestyrelsen at gøre. Bestyrelsen kommunikerer ikke på Facebook, men kun på
vores mail: kraemmermarken@gmail.com.

Generalforsamling:
Næste generalforsamling er: lørdag d. 6. februar 2021 kl. 10:00. Håber at se rigtig mange havelejere.
Afholdes i Odensehavelodselskabs lokaler: Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Gode sommer hilsner
Bestyrelsen
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