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Så rinder have sæsonen ud håber i har haft en god sæson, med mange gode timer i haven
håber også i har fået et godt udbytte af jeres anstrengelser.
Men nu er vi i oktober og det er tid til at gøre vinter klar,
oprydning af haven, drivhuset skal vaskes ned rengøring af haveredskaber evt. oliere
haveredskaberne så holder de længere
Næsten alle haver er godt passet ser fine ud
men næsten;;; der er desværre nogle haver der har haft svært ved at passe det lille
jordstykke.
Hvad der er årsag til det, vides ikke, men må huske at der er 100 på ventelisten.,
Hvis man mener at man ikke kan klare at passe sin have bør man sælge sin have,
så hvis der er nogle der går med disse tanker bør det ske inden november ,så ny haveejere
har mulighed for at gå i gang når foråret kommer.
Bestyrelsen har også lagt mærke til at når nogle haver ikke bliver passet smitter det
meget hurtigt til andre jeg ved ikke hvad virussen hedder. ??
Godt arbejde er udført af dem der mødte frem til fællesarbejde,
fælleshuset blev rigtig fint både ude og inde, og hovedstien blev rigtig fin
Et meget stort tak til festudvalget , for en meget fin jubilæumsfest det var et brag af en
fest,
med meget god musik og med meget fin mad, og god underholdning.
Bare synd der ikke var flere med.
Jeg har haft et møde med repræsentanter fra kommunen og forbundet og kredsen.
De var ude og besigtige vores haver, det var et godt møde, og resultatet blev
at vurdere efter de gamle regler, indtil der foreligger noget nyt angående skel, dette står
i det sidste nummer af havebladet.
De forskellige repræsentanter kunne godt se at at der var ikke meget plads til at flytte
husene
på, men da vi er dag haver og ingen elektricitet og luft mellem husene,
vil man tage dette med ind i sine overvejelser.
Der bliver lukket for vandet når frosten sætter ind
For øjeblikket læser man om udvidelse af Bryggeskolen,
men dette berører ikke haveforeningen Faste Batteri.
FasteBatteri er ikke kun haveforeningen.
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