Eksempler på bestyrelsens sprogbrug i Facebook-opslag
27. maj 2018
Husk - Husk - Husk
Vi har havevandring på onsdag d. 30. maj kl 17.30, så sørg venligst for at
ukrudt i og under hækkene samt på vejene er fjernet.
At der er orden i haverne samt at affald er på Eskelund og ikke ophober sig
i haverne.
Mvh Bestyrelsen

29. april 2018
Kære Mosevang,
På onsdag d. 2. maj kl 17.30 er der bestyrelsesmøde OG årets første
havevandring.
Sørg derfor for:
- at jeres have er forårsfine
- at jeres ukrudt ind mod egen hæk og i hækken er fjernet både fra
vejsiden, men især også ind mod jeres naboer, så det ikke for ender til
gene ovre ved jeres naboer
Ukrudt skal være væk ca 1/2 meter fra hæk ved alle 4 hække i alle haver.
Vi havde sidste år mange eksempler på ukrudt indvandrende fra naboer, så
sørg for at kæmpe kampen mod ukrudtet nu fremfor resten af sæsonen
8. april 2018
Kære Mosevang,
En heads-up til alle i vores skønne haveforening, da der jo med kolonihave
også følger forpligtelser .-):
Årets havevandringer og bestyrelsesmøder finder sted på følgende
tidspunkter:
Havevandring nr. 1: Onsdag d. 2. maj kl. 17.30
Havevandring nr. 2: Onsdag d. 30. maj kl. 17:30
Havevandring nr. 3: Onsdag d. 27. juni kl. 17:30
Havevandring nr. 4: Onsdag d. 1. august kl. 17:30
Havevandring nr. 5: Onsdag d. 5. september kl. 17.30
(Se Hfmosevang.dk -> Bestyrelsen -> General information løbende)
Husk at I som haveejere er forpligtet til at have følgende i orden ved hver
havevandring:
- Ukrudt under og i alle hække skal fjernes
- Haven skal være velholdt
- Græsplæne + hæk skal ligeledes være vedligeholdt
- Ukrudt på stik-/hovedveje skal være fjernet indtil midten af vejen
- Haveaffald skal løbende på Eskelund og ikke opbevares i haven
- Andet affald skal ligeledes på Eskelund og ikke stilles ved containerne
Hækklipning:
Alle hækkene skal være klippet i højde 160 cm til Skt. Hans samt pr. 1.
september med enkelte undtagelser på hækhøjde på 180 cm v. Bjørnholms
Allé og Åhavevej.
Såfremt ovenstående ikke er i orden ved havevandringen, vil den enkelte
haveejer modtage en skriftlig henvendelse herom og bestyrelsen følger
herefter op her på de kommende dage indtil punkterne er bragt i orden.

2. september 2017
Kære Mosevang, Det muntre hjørne
Efter havevandringen idag søger bestyrelsen assistance til lapning af cykel
og barnevogn pga den manglende oprydning efter hækklipning
Haveejere med tjørnehække - Venligst, men bestemt ment, sørg for at
vejene omkring jeres have IKKE har haveaffald liggende.
Ryd op, så vi andre ikke ender med punkterede hjul eller tjørne op igennem
sommerskoene
Oprydningen gælder selvfølgelig alle - men især jer med tjørnehække.
Fortsat god weekend til jer alle.
/Bestyrelsen
23. juli 2017
HUSK HUSK HUSK
Kære Mosevang,
På onsdag kl 17.00 har vi igen bestyrelsesmøde og ikke mindst
havevandring, hvor der vil blive fulgt op på følgende:
- INGEN ukrudt/uønsket vækst i/omkring hæk
- INGEN ukrudt på vejene foran jeres haver
- INGEN ukrudt på havehjørner
- INGEN rævehaler/padderokke i hæk el. have
- General orden i haverne inkl oprydning
Vi håber på tørvejr til havevandringen og at mange er hjemme til at
modtage ros ....og evt ris fremfor et skriftlig påbud
Vi vil langt hellere tale med jer end møde en lukket låge

26. maj 2017
Kære Mosevang
Sæsonens 1. havevandring med efterfølgende bestyrelsesmøde er på
mandag kl 17.00.
Husk at sørge for ukrudt er fjernet i og under hækkene til alle sider og at
haverne generelt fremstår pæne.
Vejret er jo med os i weekenden, så vi glæder os til at se jer skønne haver
på mandag, når vi tager turen rundt i Mosevang
/Bestyrelsen

9. maj 2016
OPSANG fra bestyrelsen:
I øjeblikket ligger der cykeldæk, sammenklappelig havestol og en stor pose
med øl/sodavands dåser vedr. affaldscontainerne.
Bestyrelsen understreger hermed at affaldscontainerne kun er til
husholdningsaffald og IKKE cykeldæk, havestole, dåser og andet affald.
Lossepladsen ligger lige ovre på den anden side af vejen - og dette er ikke
en accepteret adfærd!
Affaldet skal fjernes ASAP! Opsigelse af lejemål samt salg af kolonihave vil
være en konsekvens af manglede korrekt affaldshåndtering.

27. juli 2015
Husk Husk Husk:
Bestyrelsen foretager Havevandring med fokus på ukrudt i og omkring
hækkene til såvel naboer og mod vejene. Ligeledes ukrudt ud til midten af
stierne skal være fjernet onsdag d. 29. juli om eftermiddagen inden kl
17.00.
Vi ses
__________________________
Note:
Her og der er teksterne suppleret med såkaldte emotikoner, humørikoner,
som Facebook har skabt som skabeloner ud af traditionelle smileyer. De er
fjernet fra ovenstående eksempler for ikke at forstyrre læsningen.

