
 

Nyhedsbrev nr. 3. April 2019. 

Asfaltering af stamvej 10 og 11 april:  
Foreningens stamvej bliver asfalteret onsdag og torsdag i denne uge (uge 15), hvilket kan medføre en 
gene med tilkørsel og frakørsel på stamvejen.  
 
Der opfordres til at anvende sidevejene i disse dage. 
 
Til de medlemmer der har haver der ligger på samme side som motorvejen skal i forbindelse med 
tilkørsel og især afkørsel fra forberede sig på at hvis de ikke placerer bilen væk fra haven, kan det 
være vanskelligt at komme ud.  
 

Haveleje 
Opkrævninger på haveleje er på vej. Havelejen bliver sendt løbende ud, derfor at nogle medlemmer 
allerede har modtaget en opkrævning.  
Der vil blive givet en melding om når alle opkrævninger er sendt ud.  
Skulle et medlem ikke have modtaget en opkrævning kan kasseren kontaktes på 
kasser.lilletoften@gmail.com 
 

Resume fra græsmøde lørdag D 6/4-19 
Vi var til møde ved advokaten for at forventningsafstemme den fremtidige strategi.  

2 punkter var de mest presserende, i den situation vi står i.  

1. Der skal indsættes en større indsats for at åbne op for byggeri i HF Lilletoften. For at lykkes i 
dette, vil der blive gået efter at vi bør i det mindste måtte bygge efter hvad fredningen siger for 
området.  

a. 50 kvm.  
2. En afklaring med en tidshorisont, samt et evt. Forlig, der vil kunne give foreningen mere tid til 

at spare en stor sum penge sammen, da vi ikke har økonomien til at finansiere en kloak på 
nuværende tidspunkt.  

 

Vi var utroligt glade for den flotte opbakning til generalforsamlingen.  

Tillid til bestyrelsen og advokaten er vigtig, og bestyrelsen arbejder meget på at afsøge muligheder 
der tilgodeser alle medlemmer lige fra dem der bor her til dem som ikke gør, lige såvel dem som har 
haver der er hus på og dem der ikke har.  



Bestyrelsen har ingen direkte kontakt med Odense kommune, denne kører igennem advokaten. Det 
samme skal gælde for medlemmer, da advokaten ikke kan føre en sag for en forening hvor 
medlemmer af den forening går bag om ryggen på foreningens advokat, da de derved ikke kan styre 
slagets gang. 

Kontakt til bestyrelsen 
Vi oplever et stigende antal medlemmer der indsender Facebookopslags anmodninger eller 
kommentarer, hvoraf indholdet henvender sig til et svar fra Bestyrelsen.  
Vi gør derfor opmærksom på at ønskes et svar fra bestyrelsen sker dette via E-mail til 
bestyrelsen@lilletoften.dk. Der er i forbindelse med opdateringen af hjemmesiden også indsat en 
funktion i ”kontakt” hvor man kan komme i kontakt med bestyrelsen, så længe der angives ens 
kontaktoplysninger.  
 
 
 

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. 

 


