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Kære haveejere
De seneste to sæsoner har bestyrelsen modtaget mundtlige og skriftlige klager fra haveejere, spredt i hele
foreningen, over gruppen som står på forpladsen. Alene de sidste 14 dage har bestyrelsen modtaget 4 nye
klager.
Bestyrelsen tager klagerne meget alvorligt og har over en periode forsøgt med henstillinger til gruppen desværre uden den store effekt. Tværtimod har det denne sommer grebet om sig - gruppen har opstillet
borde, stole og planter mv. og udvidet ”åbningstid” til sen aften.
Klagerne går konkret på, at haveejere er utilfredse med:
1) Ophold og drikkeri på pladsen er øget markant – alle ugens 7 dage fra formiddag til ud på aftenen
2) Støj fra gruppen
3) Tilråb til og kommentering af folk der går forbi eller har et ærinde på pladsen/købmanden
4) Lugt af urin rundt om på pladsen
5) Løse hunde
6) Kørsel i påvirket tilstand i biler og på knallerter
7) Farlig parkering af biler og knallerter omkring købmanden, som vanskeliggører overblik og passage for
øvrig trafik, herunder redningskøretøjer
Desuden giver flere haveejere udtryk for, at de ikke færdes på forpladsen, hvis det kan undgås, og de
afleverer affald i containerne tidligt om morgenen eller meget sen aften for at undgå at færdes i nærhed af
gruppen. Desuden undlader flere at lade deres børn gå til købmanden for at købe is mv. på grund af
gruppens tilstedeværelse.
Derfor har bestyrelsen i søndags den 19. august i direkte dialog med gruppen, bedt dem:
1) Stoppe det eskalerende drikkeri på pladsen
2) Fjerne deres møbler mv.
Det blev derudover varslet til gruppen direkte, at såfremt møbler mv. ikke blev fjernet, ville bestyrelsen
sørge for at de blev fjernet, da foreningens område er privat område med offentlig adgang – hvor
foreningens vedtægter og reglement skal overholdes.
Bestyrelsen tilbød at køre deres møbler ned i en have efter deres valg, eller at de kunne stå opmagasineret i
14 dage, hvorfra ejeren kunne hente dem. Gruppen ønskede ikke at efterkomme bestyrelsens henvendelse.
Bestyrelsens opgave er bl.a. at sørge for, at det reglement haveforeningen har vedtaget i fællesskab, og
som tilgodeser alle som helhed, bliver overholdt. Herunder også de gældende ordensregler.
Vi er derfor ærgerlige over, at det er kommet så vidt, og det er en uholdbar situation, som kommer til at
optage bestyrelsen nu og tage tid fra al det andet arbejde, der ligger og venter i foreningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

