
 

Nyhedsbrev nr. 2. Marts 2019. 

Flagdag / Græsmøde / Arbejdsdag:  
Vi håber at alle har overlevet vinteren, og at i ser frem til den kommende sæson, hvor vi krydser 
fingre for lige så godt vejr som sidste sæson.  
 
Lørdag den 6/4-2019 kl. 10.00 starter vi sæsonen i traditionens tro med at hejse flaget til tonerne fra 
foreningens forårs-sang efterfølgende vil årets første arbejdsdag blive afholdt, vi håber at i vil bakke 
op og give en hånd med til at få gjort vores fælles forening sæsonklar.  
 
Der vil i samme omgang også blive afholdt et græsmøde. Her vil der blive informeret om følgende: 
Advokaten og Odense Kommune.  
 

Er din hæk for bred? 
Hvis din hæk er for bred på ydersiden, er det et godt tidspunkt nu at klippe den ind.  
I forbindelse med Beredskabsplanen for brand vil der i år blive tjekket op på om målet på ydersiden 
overholder reglerne, hvilket betyder at bredden på ydersiden MAKS må være 35 cm fra stammen og 
selvfølgelig gerne mindre. J  
 

Udbud - Vedligeholdelse 
Igen i år er det muligt at byde ind på vedligeholdelses opgaver henover sæsonen. Vi modtager bud 
indtil den 5. april kl 24.00, bud ligges i postkassen ved kontoret. (oversigt over udbud kan findes i 
særskilt fil på Facebook eller ved kontoret.  
 
 
 

Venlig hilsen bestyrelsen  

H/F Lilletoften 175, 5260 Odense S. 

  



Bilag) 

Fredningsnævnet - Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense. 

 

Til Odense Havelodskab, H/F Svenstrupengen, H/F Lilletoften, H/F Søndergaards Haver og H/F Martins Minde. 

 

Vi har modtaget et Fredningsforslag fra Odense Kommune, som jeg har vedhæftet. I første omgang har jeg ikke 
vedhæftet bilagene, da de fylder ret meget. Der er tillige mulighed for at finde materialet med bilagene på vores 
hjemmeside: www.fredningsnaevn.dk/fredningsnaevnene/fyn  

 

Fredningsnævnet skal i kontakt med alle lejere/ejere i de 6 haveforeninger, og har i den forbindelse brug for jer. 

  

Det er yderst vigtigt at alle får informationen om det her Fredningsforslag, for det er nu i skal komme med jeres 
bemærkninger/indsigelser inden forslaget evt. vedtages. Det kan have stor betydning for Haveforeningernes fremtid. 

 

Der vil blive afholdt et offentligt møde, hvor alle har mulighed for at møde op. Der er ikke sat en endelig dato på 
endnu, men det bliver nok april/maj 2019. Så jeg håber i forstår vigtigheden af, at alle jeres medlemmer får denne her 
information. 

 


