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Fakta-byggeriet 
Siden sidste bestyrelsesmøde er der kommet sten på hele pladsen ved Fakta. Undervejs har 
arbejdet været mere eller mindre irriterende - oftest har det været muligt at komme ind og ud 
af Engly, men der har desværre været et par episoder, hvor bl.a. Rudi fik smadret bagpartiet 
på sin bil. Innovator/Fakta afholder udgifterne i den forbindelse. 
Det har desuden vist sig, at der er en lunke mellem belægningsstenene og asfaltvejen. 
Innovator/Fakta laver en løsning, så vandet kan afledes til de dertil indrettede brønde. 
For enden af muren vil vi gerne plante et stort dejligt træ - Forskønnelsesudvalget får 
opgaven. 
 
Kampesten i hjørnet ved have 93 
Siden Engly blev kloakeret har der ligget kampesten i hjørnet ved have 93. Under 
faktabyggeriet er der tilsyneladende blevet flyttet på stenene, og vi tjekker, om der er fri 
passage - altså tre meters bredde, til udrykningskøretøjer. 
 
Navne på postkasser 
Vi skal opfordre til, at alle har navn på deres postkasse. 
 
Skel mellem grundejernabo og asfaltvejen 
En grundejernabo har plantet en takshæk langs asfaltvejen. Hækken er plantet korrekt i skel, 
men det stakit, der er sat op uden på er på vores grund. Vi taler med naboen og får 
udredet problemet. 
 
Grus på gangene 
Vi har indhentet tilbud fra Hoffmann på at genoprette grus gangene - det øverste lag skrabes 
af, fylder huller og lægger nyt slidlag med kip på midten. Projektet er afsat i årets budget. I 
hører nærmere, når arbejdet sættes i gang. 
 
Halvtage mv. i haver 
Det er haveforeningens ansvar via lejekontrakten med kommunen at sørge for, at loven 
overholdes. Vi kan se, at der i forskellige haver dukker halvtage mv. op, men vi har ikke set 
ansøgninger fra de pågældende medlemmer. Bestyrelsen går en runde, så hvis du er en af 
halvtagsbyggerne, så kom med en ansøgning. Hvis man har behov for skur, drivhus, halvtag 
ud over, hvad der allerede er godkendt på grunden, må man søge dispensation hos 
kommunen ud fra normal procedure. 
 
Havemand 
Marttin, have 78 har overtaget hvervet som havemand. Han registrerer timeforbrug og ikke 
mindst længden på hver opgave, så vi kan få et reelt overblik over havemandens arbejde. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 26. november 2013 hos Marttin, have 78 


