Kære formænd
Året går på hæld, og det er tid til at udsende det sidste nyhedsbrev for i år.
Det har været et travlt år, hvor mange opgaver har været i spil. Kreds og Forbund har haft
flere møder med Teknik & Miljøforvaltningen (TMF) samt Københavns Ejendomme (KEID).
Møder med svære forhandlinger som hele tiden støder ind i lov paragrafer som er svære
at undgå, idet der ikke findes et regelsæt for Kolonihaver i BR 18.
KEID og TMF har meldt ud, at der ikke udarbejdes deklarationer som tidligere oplyst.
Det der fylder mest i øjeblikket er nok byggestoppet, hvor jeg kan oplyse, at vi påregner at
dette ophører i januar 2019. TMFs Gebyr for byggesagsbehandling bortfalder pr. 1. januar
2019, og i slutninger af januar udsendes en "Vejledning til kolonihaveforeninger om
ansøgning om byggetilladelse til ny bebyggelse" til jer.
Der arbejdes også på lovliggørelse af eksisterende byggeri, og i den forbindelse vil to
haveforeninger blive udtaget til et pilotprojekt efter nærmere aftale og information fra TMF.
Dette sættes også i gang i januar 2019.
I fortsættelse af Borgerrepræsentationens vedtagelse af kloakering af Københavns
Kommunes kolonihaver vil projektet komme i høring snarest efter den 18. december, hvor
BR har møde med emnet på dagsordenen. Det er vigtigt, at i melder tilbage i den 6 ugers
høringsperiode, hvor det blandt andet er muligt at tilkendegive ændringer til den planlagte
rækkefølgeplan. Denne kan findes på kredsens hjemmeside.
Der er kontortid sidste gang onsdag den 19. december, hvor vi håber de sidste præmier
afhentes. Vi træffes igen onsdag den 9. januar 2019 mellem kl. 17 - 19.
På grund af travlhed på telefonen har vi anskaffet flere numre, således at der kan ringes
ind på følgende nr.: 3031 0043 - 3031 0794 - 3031 5590. Der kan dog ikke indtales
telefonbeskeder.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle samt bestyrelserne en god jul samt godt nytår og tak for
samarbejde i det gamle år.
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