Velkommen i Have Foreningen Skovmosen
Vi håber, du får glæde af dit lejede havelod.
Du må benytte fælles faciliteter, som haveredskaber og fælles huse.
Skovmosen er medlemmernes have, og alle må være med til at gøre det til et rart sted ved
at dyrke og passe eget havelod og stierne omkring haveloddet, men også bidrage til
fællesskabet. Den nødvendige arbejdsindsats for et havelod er minimum 4 timer pr. uge.
Skovmosen er inddelt i 4 områder mærket K1, K2, K3 og K4. Alle får en arbejdsopgave
med vedligeholdelse af fællesarealer/fælleshuse i et af områderne, kaldet ”daglig tjans”,
hovedsagligt i eget K område. (Ca. 1-2 timers arbejde pr. måned)
Tjanslisten udsendes på mail og hænges op i grønne skure og ved indgangen i foråret.
Du er forpligtiget til at deltage i fællesarbejde en dag i foråret og en dag i efteråret, 4 timer
pr. gang. De fælles arbejdsdage annonceres pr. mail og ved opslag.
Du vil jævnligt modtage mails om havens aktiviteter, men følg også med ved at se opslag
på opslagstavlen ved indgangen.

Denne mappe indeholder:
 Orientering
 Medlemskontrakt
 Kort over haverne i HF Skovmosen
 Kompostering af haveaffald, en vejledning

Hvor?
Findes i:

Ermelundsstien, Jægersborgvej 53 B (ikke postadresse)
Lyngby-Taarbæk Kommune (Krak kort side 117- H5)

Hjemmeside:

www.skovmosen-hf.dk

Mail:

Skovmosen_hf@hotmail.com

Facebook:

Haveforeningen Skovmosen

Fælles huse
Der er 2 gule huse, som må benyttes af alle medlemmer. Medlemmer kan låse sig ind med
deres nøgle. Vedligeholdelse af fælleshusene er en fælles opgave, som først og fremmest
brugerne er ansvarlige for. De 2 fælleshuse er:
1. Det gule hus, der i daglig tale hedder ”Fælleshuset”. Det er mødelokale med
opslagstavle om aktuelle begivenheder og mapper med diverse referater samt
mapper med haveplaner og husvedligeholdelse.

Fælleshuset kan benyttes til at spise madpakke, og der er mulighed for at koge
vand til kaffe. Du er selv ansvarlig for oprydning, opvask og bortskaffelse af affald.
2. Depotet, oftest kaldet ”Værkstedet”, hvor du finder maling og mindre
byggematerialer til brug ved vedligeholdelse og fornyelse af huse og redskaber.
Ved K1 er en gul bygning med halvtag, hvor der opbevares brædder til brug ved fornyelse
af huse. Disse må kun tages efter aftale med bestyrelsen.

Grønne skure:
Der er 7 grønne skure mærket I, II, III, IV, V, VI og VII. I de grønne skure er der
haveredskaber, der kan benyttes af alle medlemmer. I hvert skur er redskaberne mærket
med en bestemt farve. Haveredskaberne skal returneres til det skur, hvor de er taget fra
og høre hjemme i ifølge farve. Alle haveredskaber skal rengøres for jord, inden de hænges
op.

Røde huse:
Der er 61 røde huse, som er huse udlejet til medlemmer. Der er en mindre staudehave
tilknyttet hvert hus. Huset med tilhørende have og omkringliggende hegn og stier skal
vedligeholdes af lejer. Huset inklusiv vindue skal have træbeskyttelse mindst hvert 4. år.
Tagpappet skal renses og hvis af ældre dato tjæres hvert 4. år. Der skal være et friareal
på mindst 20 cm under huset. Evt. rådne brædder skal udskiftes.
Staudehaven skal luges og evt. græsplæne slås.

Toilet:
Toiletbygningen på parkeringspladsen ved birketræet er for alle medlemmer, men vær
opmærksom på, at vi betaler for hver gang tanken skal tømmes, så brug det med
omtanke.

Vand:
Husk at spare på vandet. Det er blevet dyrt at vande, så vand ikke din have mere end
højst nødvendigt. Vandrørene ligger højt, så det er på eget ansvar at drikke af det.

Adgang:
Adgangslågen til haven er til daglig låst, så kun medlemmer med nøgle kan komme ind.

Affald:
Medlemmer skal selv bortskaffe affald, Der er ikke kloakering eller kommunal afhentning af
affald. Der må ikke smides affald uden for hegnet.

Kompostering:
Der er kompostkasser på K2 og K3, som kan benyttes af medlemmer i området.
Medlemmerne i K1 og K4 har valgt at nedlægge kompostkassen, så her må medlemmer
selv kompostere eller bortskaffe deres haveaffald.
Alle opfordres til at kompostere på eget havelod.
I april måned kan der hentes gratis kompost på genbrugsstationen i Gentofte og Lyngby.
Der kan hentes hestemøg på rideskolen til jorddækning om vinteren.

Genbrugsstationer:



Lyngby genbrugsstation, Firskovvej 9, er i gå eller cykelafstand (1,2km), hvis man
benytter stien gennem Ermelund Kolonihaver.
Gentofte genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, er tæt på, hvis man er i bil og kører ad
Motorring 3 syd på og tager første afkørsel.

Bigården:
Bigården passes af medlemmet, Susan Stockholm. Bierne er en vigtig del af nyttehaverne.
Vis hensyn og undgå giftstoffer i haven. Susan sælger honning fra bierne.

Betaling:
Kassereren udsender opkrævninger. Den årlige opkrævning udsendes i januar måned.
Ved indbetaling oplyses navn og medlems nr.

Udmeldelse:
Ønsker du at melde dig ud af HF Skovmosen skal det ske senest 1. oktober.

Haveplan:
I mappen ”Haveplaner” i fælleshuset finder du haveplaner for dit lod, så du kan se, hvad
der er dyrket hvor de sidste år. Planerne må ikke tages ud af mappen, men kan
fotograferes eller afskrives. Du kan selv vælge at sætte en ny haveplan i mappen for
indeværende år. Ved opsigelse af havelod skal der afleveres en haveplan for den seneste
sæson.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen holder møde ca. en gang i måneden – fra april til september i Fælleshuset.
Dato for mødet kan ses på opslagstavlen ved indgangen. Bestyrelsen kan kontaktes på
Skovmosen mail eller kort før bestyrelsesmødet.
Formand og næstformands tlf. nr.:
De bør kun benyttes i nødstilfælde.

suppleant
suppleant

Jonas Gammelgaard
40 29 69 71
Line Højland
51 34 93 51
Stine Thalund Petersen, kasserer
Lars W. Pedersen
Christina Jørgensen
Sørine Kristensen
Pernille Christensen

Rute til genbrugsstation Firskovvej 9

