Husk at!!
Her er et par ting, som er værd at huske, både som ny og gammel lejer i H/F VIBELUND.
1. Havearbejdet skal være påbegyndt senest 1. maj.
2. Haven skal renholdes, således at ukrudtsfrø ikke spredes til naboerne, græsset skal slås jævnligt.
3. Veje og gange skal renholdes til midten, også på midten, haverne 7 – 17, 102 – 108 og 138 – 142
skal dog rense hele vejen, huller skal fyldes, der ligger stabilgrus hertil på et par parkerings pladser.
P-plads v. have 109 og ved have 46. Haverne 17, 21 og 42 skal holde vejen ud mod Middelfartvej.
4. Det er forbudt at parkere på veje/gange og græsarealer, som ikke er parkeringsplads.
5. Hækkene skal klippes to gange årligt, senest 1. juli og igen senest 1. oktober.
6. Hækkene må ikke være højere end 125 cm. 102 – 108 skal også klippe hækken overfor, dog kun på
den ene side, samt holde vejen helt over til hækken.
7. Her har haverne 7 – 17 også et ekstra job, da tjørnehækken skal klippes på begge sider, samt holde
vejen helt over til hækken.
8. Det er forbudt at henkaste affald noget sted i koloniens område, dette gælder også haveaffald. Man
må heller ikke smide det på festpladsen, tidligere Skt. Hans bål, eller i omkransende hegn.
9. Det er kun tilladt at afbrænde haveaffald i december, januar og februar, samt 23. juni i forbindelse
med Skt. Hans bål, da vi ligger i landzone. Alt andet må slet ikke afbrændes, men skal bortskaffes.
10. Husk at åbne vandhanerne når der lukkes for vandet ca. 1. november. Og husk så også at lukke dem
igen når der åbnes for vandet sidst i marts, SE OPSLAG. Hvis man ikke er til stede i haven når der
åbnes og der opstår problemer koster det et gebyr på KR. 100,- + eventuelle omkostninger.
11. Haver med lige nr. må vande på lige datoer og haver med ulige nr. må vande på ulige datoer. Man
skal være til stede i haven mens man vander, vand helst sidst på eftermiddagen el. aften.
12. Der må ikke anlægges vand- eller badebassin, som indeholder mere end 500 l vand, max dybde 20
cm. Det gælder både gravede, opstillede og oppustede bassiner.
13. Der findes en vinterhane, som er åben hele året, ved P-plads v/ have 46 i hegnet ud mod
Middelfartvej. Afmærket med skilt.
14. Skal man bygge om – til eller nyt – HUSK AT søge Odense Kommune om landzonetilladelse,
inden man går i gang. Dette gælder også for Terrasser, Drivhus og Legehus. Se andet opslag. Når
man har fået Landzonetilladelsen går der 4 uger inden man må gå i gang. Man skal så huske stadig at
søge byggetilladelse hos bestyrelsen. Og husk også at melde færdigt inden for ét år.
15. Hvis man skal have indlagt el så er der udlagt trækrør, langs hækken i den side af vejen, hvor
elskabene er, så man ikke skal grave vejen op. Kontakt en el-installatør, evt. El-Fyn tlf. 66 16 91 21,
han tilmelder hos EnergiFyn. Tilslutning til Energi Fyn koster pt. Ca. Kr. 7.500,- PS: det er billigt
16. Hvis man skal have brændeovn og skorsten, så kontakt først skorstensfejeren, det kan spare én
for mange penge og ærgrelser. Kontakt Martin Holm Andersen tlf. 65 99 16 62 – 40 16 56 62 el.
mha@hyrdinden.dk
17. Skal der nedgraves samletank til spildevand, så kontakt en entreprenør/kloakmester, evt. Pårup
Kloakservice tlf. 66165406. Pårup Kloakservice søger kommunen om tilladelse, og udfører arbejdet
i håndværksmæssig forsvarlig stand. Pårup Kloakservice tømmer også tanken, så ring 66 16 54 06.
18. Husk at meddele ny adresse, nyt tlf. nr. og ny mail-adresse. Ellers vanker der gebyr, se liste.
19. Der kommer container til komposterbart haveaffald i april, juli og oktober. Se opslag.
20. Der er åbent i foreningshuset hver mandag kl. 1700 – 1800, fra ca. 1. april – 1. okt. undtaget juli. I
oktober 2. og 4. mandag. Kom og få en hygge snak, eller hvis der er opgaver der skal løses, så er vi
der, spørg hellere én gang for meget, det er jo ærgerligt og besværligt at skulle lave noget om.
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