Grundet den særlige COVID-19 situation, har vi ansøgt Ishøj Kommune om dispensation til af afvige
Lokalplanens § 3.2 for at starte sæsonen op, tidligere i år.
Denne dispensation har vi nu modtaget.!
Der gives derfor mulighed for, at vi pr. d.d. må være i haven, – men selvfølgelig HVER FOR SIG.!!!
Det præciseres og indskærpes derfor;
At hvis dette positivt skal fungere, stiller det krav til os alle.!
Muligheden er IKKE givet os - for at vi skal forsamles. Den er givet os, for at alle kan komme ud i den
friske luft, i egen have.
Vi opfordrer derfor til, at alle agerer efter Sundhedsministeriets retningslinjer.
Det forventes at vi alle:
 Kun tager i haven, hvis vi reelt har mulighed for (og vilje til), at holde god afstand til hinanden.
 Ikke forsamles i grupper.
 Sørger for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 Overvejer, om det er forsvarligt at benytte offentlig transport, hvis vi skal i haven.
 Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis vi har det skidt eller er i karantæne.
Containergården åbner tidligere end planlagt, på søndag den 29/3 kl. 10-12.
Dette sker foreløbig på forsøgsbasis, da det er uvist, om det er mulig at overholde Sundhedsministeriets
retningslinjer, for at holde forsvarlig afstand. Dette vurderes løbende.
Hvis det ikke lader sig gøre, vil det blive nødvendigt helt at lukke af for mulighed (for at komme af med
affald) – ind til ”COVID-19 situationen” er overstået. Derfor – udvis agtpågivenhed og vis hensyn.
Fællestoiletterne LUKKES
Dette sker med øjebliklig virkning. Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles
toiletforhold, medmindre man får gjort grundigt rent mindst en gang om dagen. Et fællestoilet kan også
være en kraftig kilde til smittespredning.
Søndagsklubben ”Sure mænd og glade kvinder” er LUKKET ned.
Der er – med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 – indført et midlertidigt forbud mod, at
natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. (f.eks. Søndags klubber og andre former
for ”ikke nødvendig” forsamling) holder åbent. Dette gælder også forsamling i vores forening.
KREA – Pigerne er også LUKKET ned.
Der er med samme hjemmel som ovenfor beskrevet, også lukket ned for forsamling til KREA.
Foreningshuset generelt - og kontakt til bestyrelsen.
Der vil heller ikke være åbent i foreningshuset, men bestyrelsen kan som altid kontaktes på mail, hvfis@yahoo.dk
Vurdering og salg sættes også i bero.
Som udgangspunkt vurderes der heller ikke, medmindre det er HELT nødvendigt og det absolut ikke
kan vente. Man kan med fordel benytte ventetiden til at forberede sig bedst muligt, på at det igen bliver
muligt at få vurderet og overdraget ved;
 At samle alle nødvendige dokumenter, og scanne dem og sende på mail til vurderingsudvalget
på mail: hvfis.vurdering@gmail.com
 Listen over hvilke dokumenter der er nødvendige findes under ”Salg/Vurdering.” Der ligger
”Ejererklæringen” også.
På denne måde kan vurderingsfolkene hurtigere ”rykke ud” når det igen er rimeligt og sikkert.
Jeg beder om, at vi ALLE iagttager og efterkommer disse anvisninger, så vi kan få en god sæson 2020,
som i år starter sammen, hver for sig.
Sarah
Side 1 af 1

Haveforeningen Ishøj Søndergård, Foreningshuset, Rosen 1, 2635 Ishøj Kommune.
Cvr. nr.: 31211417 - E-mail: hvfis@yahoo.dk ¤ www.ishøjsøndergård.dk

