Til alle haveejere i selandia – sæson 2020, nyttige oplysninger
Formand: Britt Petersen have 188 – 30948131
Kasserer: Randi Læbo Mahé have 187 – 24439866
Vurderingsudvalgets kontakt: Brian Olsen have 108 – 28459265
Åbning af sæson 2020 samt aktiviteter og sommerfest: aflyst som følge af Corona.
udlejning af borde/stole pr. bord 20 kr., pr. Stol 5 kr. kontakt Britt, men husk sundhedsmyndighedernes vejledning.
Haveleje: havelejen er 1050 kr. pr. kvartal. Indbetaling sker via bankoverførsel til konto 5321 0305057. indbetalingen
skal ske senest 5 i mdr. januar, april, juli og oktober. I besked til modtager skrives alene havenummer.
Vandaflæsning: vandaflæsning skal ske senest 30.11, hele talrækken ( 5 tal) bedes anført. Aflæsningen skal lægges i
postkassen ved kontoret påført aflæsningen, havenummer samt mobilnummer. Regning for forbrug over 12 m3
sendes pr sms. Kontonummer til betaling vil fremgå af sms’en. Ved manglende aflæsning udstedes et gebyr på 500 kr.
Køkkenaffald: containeren er åben i hele sæsonen til og med udgangen af september Du skal selv aflevere dit
køkkenaffald. Husk at det alene må komme køkkenaffald i denne container og at det koster rigtig dyrt hvis kommes alt
muligt andet i!
Containere: containere til haveaffald kommer 8.4, 29.5, 26.6, 24.7, 28.8, 25,9 grundet Corona vil det ikke være
bemanding på, så gå helt ind i containeren med dit affald og fyld ikke mere i end dørene kan lukkes! Container til
storskrald kommer måske 28.8 – husk at der ikke må fyldes fliser/jord eller husholdningsmaskiner i.
Kontorvagt: kontoret vil være åbent ved mobil til formanden.
Salg af haver: ved ethvert salg skal der ske vurdering, kontakt vurderingsudvalget. Vurdering koster 1200 kr i sæsonen
og 1500 kr. uden for sæsonen. Husk at meddele evt. køber at der oveni i vurderingen skal betales for kloakeringen ( de
86.000 samt evt. kloakeringstilslutning på grunden) Salgspapirer i forbindelse med salg af haver foregår via
ejendomsmægler- Selandia har aftale med Finn Lang. Endelig overdragelse til køber samt andelsbevis sker ved aftale
med formanden.
Pligtarbejde: Grundet Corona kan vi ikke indkalde til pligtarbejde som vi plejer, derfor er vores appel at I hver især
tager ukrudt eller gør noget andet nyttigt evt. sammen med naboen, men huske afstand. Hækklipning må vi købe os
fra i år.
Adresseændring eller ændring af mobilnumre skal meddeles til sekretær, formand eller kassereren.
Hække og træer: hække og træer skal klippes så de ikke går ud over vejene og træer må kun være 4 meter høje, der
sker dog kun indgreb fra bestyrelsen på træ højde såfremt, der kommer klage fra naboer.
Parkering og kørsel: der må ikke parkeres på vejene og hastighedsbegrænsningen på 10 km skal overholdes – dette
gælder også gæster. Der må ikke henstå uregistrerede køretøjer i Selandia.
Haveejere med firmabiler, skal have disse parkeret på egen grund – det er ikke længere tilladt at parkere firmabiler på
fælles p-pladser.
Ombygning_/nybygning og tilbygning: der skal søges tilladelse hos formanden og afleveres tegning. Tegningen kan
afleveres i postkassen i have 188 eller på kontorvagten.

MVH Britt Peteren, formand

