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bäxÜ
[täxÄüzxÇ
Kredsbestyrelsen
Ansvarshavende redaktør
Inga Jørgensen
23 24 03 47 efter 19.00

Kredsformand:
Inga Jørgensen
Kun efter kl. 19.00

23 24 03 47

Bladets adresse
Vognmandsmarken 18, st. th.
4000 Roskilde
kredsformand@roskildehaveselskab.dk

Granly:
Formand Mogens Jensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
24 47 74 65
20 93 53 06

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Erik Torbensen
Haven
Kasserer: Johnny Petersen
Tlf. tid mandag 18-19

230 haver
46 36 02 83
46 56 54 83

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
Medio april 2014.

Maglehøj:
Formand: Hans Bøttcher
Kasserer: Frida Mølgaard

258 haver
46 36 43 14
28 29 44 89

Stof til næste nr. sendes senest
3. april 2014 til:
kredsformand@roskildehaveselskab.dk

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Allan Thiberg

160 haver
23 35 17 88
40 35 58 29

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Martine Schwartz

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Anne Lea Christensen

105 haver
30 84 15 62
44 33 54 99

Bregnevang:
Kontakt: Kirsten Fokdal

11 haver
46 75 38 12

27 36 92 82

I alt 1.176 haver
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Kredsen
Godt nytår
I skrivende stund er himlen grå og dagen våd.
Der har ikke været megen frost og smatten breder sig i takt med regnens falden. Vi har haft storme,
som er gået hårdt ud over enkelte kolonihavelejere og andre er sluppet uden skader.
Selv om der ikke er nævneværdig frost er det dog vigtigt at passe på sine vandinstallationer. Det er
også vigtigt at passe både på sit eget og naboernes hus. Når du besøger din kolonihave er det en
god idé at tjekke, om der har været ubudne gæster hos naboen. Det vil være dejligt om vi kunne gå
foråret i møde uden vandaliseringer, hærværk og tyverier.
I året der er gået har Roskilde Haveselskab brugt en del tid på at diskutere bopælspligt og har i
denne forbindelse haft indhentet et ”responsum” fra en advokat.
Byrådets udmelding fra marts sidste år, om at man forventede at der kun blev lejet kolonihaver ud til
borgere i Roskilde kommune, var meget klar og de ændringer der er kommet af kolonihaveloven
understøtter denne udmelding.
Kolonihaver skal være tilgængelige for alle befolkningsgrupper, også de der ikke er så godt stillet
socialt og økonomisk, hvorfor vi er forpligtiget til at holde priserne på jordleje m.v. så lave som muligt.
I arbejdet i Roskilde Haveselskab mærkes det tydeligt at der er 7 forskellige haveforeninger, med
hver deres mål og kulturer. Det har derfor været vanskeligt at finde tid til debatter om fælles mål og
fælles fremtid end sige fælles beslutninger.
Det er mit håb at det fremover bedre vil lykkes at finde frem til et fællesskab, hvor beslutninger truffet
i Roskilde Haveselskab respekteres og efterleves af alle bestyrelser og hvor det er muligt at kigge
fremad, frem for tilbage.
Vi har ikke brugt tid til at diskutere kloakering. Der skal to parter til denne debat – kommunen og
Roskilde Haveselskab og før denne debat kan tages fra kolonihavernes side, er det vigtigt at finde et
fælles fodslag i haveforeningerne. Det er der ikke i dag. Mange ser gerne en kloakering på rimelige
økonomiske vilkår, men ligeså mange er bekymret for de udgifter der kan komme. En bekymring der
er relevant, når vi ser på dels lejersammensætningen, men også på det faktum at kolonihaver skal
være tilgængelige for alle. Det er her, vi skal have kommunen på banen med en finansiering, som
man har gjort det i mange andre kommuner, senest Århus, hvor kommunen har finansieret et rentefrit
20-årigt lån til dækning af udgifterne til at få lagt kloakledning til den enkelte have.
Tilbagebetalingen af lånet sker over jordlejen.
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Kredsen
Et sådant tilbud fra Roskilde kommune som grundejer sammen med nogle rimelige overgangsordninger for de der har etableret tank, ikke producerer spildevand eller er økonomisk dårligt stillet, vil
da være velkomment i forbindelse med den nye spildevandsplan.
Men før denne debat kan tages, er det vigtigt at tage pulsen i haveforeningerne.
Endnu en gang godt nytår,- vi ser frem til den nye sæson i vores haver.
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Indkaldelse til Generalforsamling.
Kære havelejer.
Til jeres orientering har bestyrelsen skønnet at det har været nødvendigt at ændre den tidligere
udmeldte dato.
Generalforsamlingen afholdes i stedet søndag den 23. februar 2014.
Den afholdes i Ringparkens beboerhus, Søndre Ringvej 51, 4000 Roskilde, med start klokken 13.00.
Dagsorden vil blive udsendt mindst 14 dage før Generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
10. januar. 2014.
Bestyrelsen.
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www.rormosen.dk

Kære Medlemmer,
Vi ønsker vore medlemmer et godt nytår, håber alle kom godt ind i det nye år. Inden vi får set os
om er den nye sæson 2014 i gang. Så skal vi alle til at rode i haven igen.
Generalforsamling
Datoen er fastlagt, det bliver den 5. februar 2014, kl. 18.00, i Rørmosen’s beboerhus. Som
sædvanlig byder foreningen på stegt flæsk og persille sauce, alternativt varmrøget laks til jer der
hellere vil have fisk. Kom og vær med til at bestemme hvad du mener, vi evt. burde lave om.
Indkaldelse udsendes midt januar 2014. Husk at forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 10. januar 2014.
Lotteri
Vi gentager lotteriet fra sidste år. Hvis du vil være med, betaler du blot kr. 100,- ekstra når du pr.
1. marts betaler haveleje. Vindere udtrækkes på sidste containerdagen i maj 2014.
Hjemmesiden
Den er altid opdateret, her finder du alt mellem himmel og jord, og skulle du have en god idé til
hvad vi evt. mangler på siden, så kontakt os venligst, gode råd modtages med glæde. Benyt
hjemmesiden hvis der er noget du er i tvivl om, adressen er www.rormosen.dk.
Indbrud
Vær opmærksom, kig ind til din nabo når du er i kolonien, nabohjælp er forebyggende.
Hastighed
Husk nu, max. 20 km/t i kolonihaven, der er børn der leger her og vi ønsker ingen ulykker.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe.
Til slut
Er der kun at sige tak for året der gik, bestyrelsen glæder sig til at se jer i 2014.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Vintersysler
Den milde vinter har næsten vendt op og ned på årstiderne, og i mange haver er forårsløgene spiret
og træer og buske i knop. De voldsomme storme har blæst mange drivhusruder ud, og læhegn er
væltet rundt omkring. Mange bruger det milde vejr til at ordne og rydde op i haven, bygge eller
renovere. Men jorden har godt af en frostsprængning, så vi må håbe, vinteren når at komme, inden
det bliver forår. På havenyt.dk kan man tilmelde sig nyhedsbrevet og hele året rundt få inspiration til
havedyrkningen.
Endnu har vi ingen indbrud haft denne vinter, men gå nu alligevel en tur i kolonien engang i mellem
og hold øje med eget og andres huse og haver!
Generalforsamling 2014
Omkring den 1. februar modtager alle havelejere indkaldelse til ordinær generalforsamling med
årsregnskab for 2013, budgetforslag for 2014 samt bestyrelsens øvrige forslag med posten.
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 19. februar kl. 18.30 i Æblehavens Beboerhus,
Æblehaven 82.
Ud over en tiltrængt revidering af § 16b, som er den paragraf i Love og ordensregler for
Haveforeningen Solvang, vi selv kan ændre uden om Roskilde Haveselskab, foreslår bestyrelsen i år
en betragtelig stigning af havelejen. De sidste par år har vi taget af formuen for at undgå stigninger,
men det kan ikke blive ved med at gå. Vi er nødt til at have lidt på kistebunden til uforudsete udgifter,
og vi vil gerne spare op til Solvangs 70 års jubilæum den 7. oktober 2018.
Derudover foreslår vi sommerfest, udvidelse af storskraldsdagen, renovering af foreningshusets skur,
bord-bænke til foreningshaven og nye udhængsskabe til P-pladsen ved Holbækvej. Det faste gebyr
til kommunen for renovation stiger med kr. 50,- pr. have, og kontingentet til Kolonihaveforbundet
stiger med kr. 20,- pr. have. Vi vil også gerne have plads til en hyggelig udflugt, stegt flæsk til
efterårsmødet og en ordentlig julefrokost til de frivillige, som hvert år lægger tid og kræfter i
foreningens drift.
Vi skal i år vælge mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer, herunder en kasserer og en sekretær. Er der
nogle blandt medlemmerne, der kan bruge en computer og har 10 timer til overs om ugen, så er der
ingen grund til at tøve med at melde sig. I vil få al den opbakning og vejledning, der kan ligge på jer!
Medlemmerne i Solvang skal tage stilling til både økonomien og ledelsen. Vil vi have en bestyrelse,
der kun tager sig af det allermest nødvendige, fordi den ikke magter opgaven, og der ikke er nogen
penge, eller vil vi have et levende fælleskab med sammenhold, udvikling og nye initiativer? Skal vi i
højere grad, end det allerede er tilfældet, uddele ansvarsopgaver til udvalg, så opgaven for
bestyrelsen bliver mere overkommelig, eller skal vi fortsat slide bestyrelsesmedlemmerne op, så de
går af i utide? Vi håber at se jer alle til generalforsamlingen, så vi sammen kan beslutte, hvilken vej
Solvang skal gå!
PS.: Udvalgsmedlemmer forventes selv at meddele formanden evt. fratræden inden generalforsamlingen.
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Hjemmesiden
Ved efterårsmødet i oktober blev Solvangs hjemmeside præsenteret. Man kan mene, det er kedeligt
og unødvendigt, men den fungerer både som en dokumentbank og et selvbetjeningstilbud, der er
nødvendig i vore dage. Gå ind på solvang-hf.dk og find al relevant information om foreningen.
Vi hilser alle henvendelser om udvikling og forbedringer af hjemmesiden velkommen, og der er
masser af opgaver til computernørder, der har et par timer til rådighed engang i mellem til indhold,
opdatering og design.
Der er stadig 26 medlemmer, der ikke har en e-mail adresse eller bruger en computer overhovedet.
Af respekt for de medlemmer bliver al information selvfølgelig fortsat hængt op i skabene på
foreningshuset, ligesom formanden til enhver tid kan kontaktes på tlf. 60 52 31 08 for rekvirering af
materiale på papir.
Over Havelågen
Bladet, som jo nu er elektronisk og kan læses på roskildehaveselskab.dk fylder for meget i
udhængsskabet, så bestyrelsen har besluttet at sende det ud pr. mail og med posten til de
medlemmer, der ikke har e-mail, når det udkommer i januar, april, august og oktober. Sådan gør
man i de andre haveforeninger i Roskilde, og Solvang følger naturligvis trop. Indlæg og ideer til
indlæg modtages med begejstring.
Huller i vejen
Bestyrelsen har indhentet tilbud på grubning af vejene. Der er masser af grus på vejene, og der er
ingen mening i at blive ved med at fylde nyt i hullerne. Vil man gøre noget effektivt, skal vejene rettes
af med høvl, og forsynes med et tyndt lag nyt grus. Det vil koste ca. kr. 80.000,-, og bestyrelsen
anbefaler ikke et sådant forslag, hvis det måtte komme, og budgetterer ikke med det i 2014. I stedet
opfordrer vi til at anvende den eneste rigtige metode, nemlig at rive hullerne jævne, når det er vådt i
vejret og gruset er til at arbejde med.
Visit Roskilde
Visit Denmarks lokale afdeling har henvendt sig til Solvang med en frisk ide. I Aalborg har man sidste
år haft stor succes med guidede ture i kolonihaveforeninger for alverdens turister. Selvom man ikke
kan sige, kolonihavebevægelsen er specielt dansk, er besøg i kolonihaveforeninger alligevel en
attraktion, som tiltrækker turister, der vil se noget autentisk sommerliv og ikke vil nøjes med byens
parker, havnen eller Boserup Skov.
Visit Roskilde håber selvfølgelig på, vi har medlemmer, der vil åbne deres haver og invitere ind at se
en rigtig kolonihave og mærke lidt af stemningen i Solvang, og medlemmerne opfordres hermed til at
melde sig til projektet.
Da vi ikke lige pt. kan stille med en guide, der både har viden om kolonihavebevægelsen i
almindelighed, Solvang i særdeleshed og er udstyret med de nødvendige sprogkundskaber, vil Visit
Roskilde selv medbringe guide. Det giver naturligvis ikke så mange penge i kassen hos Solvang,
som hvis vi selv stod for rundvisningen, men lidt får vi da ud af det, - hvis der altså kommer nogen
turister! Besøg evt. visitroskilde.dk og hold øje med annoncen om Solvang.
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Åbning for vandet
Som sædvanlig følger Solvangs vand med tiden. Vi åbner for vandet, når vi skifter til sommertid, og vi
lukker for vandet, når vi skifter til normal tid igen. Således åbner Solvangs bestyrelse og
vandudvalget for vandet søndag den 30. marts 2014. Hold øje med solvang-hf.dk eller skabene på
foreningshusets gavl til den tid.
Godt nytår!
Vi ses til generalforsamlingen.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Til alle haveejere - ønsker vi jer et rigtigt godt nytår.
Ja så forsvandt 2013 og et nyt år er i gang. Vi har denne gang nogle ganske få oplysninger til jer.

Generalforsamling 2014.
Afholdes søndag den 16. februar kl.13.00 som sædvanlig i Ringparkens beboerhus, Søndre Ringvej.
I vil blive beværtet med et par stykker smørrebrød.
Husk: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 10 januar.
Åbning for vandet
Der vil blive åbnet for vandet søndag den 30.marts kl.10.00 hvis vejret tillader det. Så husk at få
lukket for jeres stophaner.
Køkkenaffald: Vi er kede af, at vi igen må sætte dette punkt på Vi skal endnu en gang gøre
opmærksom på, at det ikke er tilladt at henstille køkkenaffald ved vores miljøplads, når vi har lukket
ned for vinteren, det er surt at gå og samle affald op, der ligger ud over det hele og det samler altså
rotter så vil i være søde at tage jeres affald med hjem.
Aktiviteter for året 2014:
Vi vil i år forsøge os med at holde åbent hus for borgere i Roskilde kommune, hvor de vil få mulighed
for at komme med rundt i vores kolonihave og også stille alle de spørgsmål man nu har vedrørende
et eventuelt køb af en kolonihave. Dagen har vi sat til lørdag den 5 april 2014, der vil komme et
opslag op under halvtaget.
Skt. Hans: 23-06-2014
Festugen:
Starter d. 25-07-2014, men denne uge vil ikke være som den plejer, der vil ikke blive sat stort telt op,
det er en saga blot, men kom ud af busken hvis i har nogle gode idéer til, hvad vi så skal foretage os i
den uge.
Børnedag: 27-07-2014
Den sløjfer vi altså ikke.
Det var alt for denne gang.
H/F Hvilens bestyrelse
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Bestyrelsen ønsker alle et godt og glædeligt Nytår.
Den hårde strenge vinter har jo endnu ikke været over os, men kommer vel, så vi kan
få udryddet en del kryb og ukrudt. Der har været 2 storme, hvor et par af de
større træer i Granly måtte lade livet, bl.a. et stort birketræ på P-pladsen ved
Granlyst, men heldigvis uden at gøre skade. Nogle drivhuse klarede helle ikke
blæsten, men mon ikke de alligevel trængte til udskiftning ☺ Juleroserne
blomster nogen steder endnu – og om ikke længe er foråret ved at bryde
igennem. Nogen planter tror allerede det er forår, men det giver nok bagslag, når
frosten kommer anstigende.
Vi glæder os til at møde alle igen i den kommende sæson, som vil byde på mange
aktiviteter. En del er allerede planlagt:
ÅBENT HUS
Søndag den 26. januar kl. 13-15
Vi sætter kaffe over og skuer op for varmen i Granlyst – baren holdes åbent.
Kom og se nye fliser i gården samt hvor flot kontorbygningen er blevet – beklædt med
træ og med flot ny trapper.
Det var hyggeligt, da vi sås i november, så vi gentager successen.
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 15. februar kl. 13
i Ringparkens Beboerhus – vi serverer kaffe og småkager og sælger kolde
drikke og lotteri samt trækker lod om ½ års haveleje.
Dagsorden i henhold til lovene – specificeret dagsorden, forslag, regnskab,
budget mm udsendes til alle havelejere forud for generalforsamlingen.
Kom og være med til at øve indflydelse på hvad der skal ske i Granly – i år skal vi bl.a.
diskutere om vi skal fortsætte kloakopsparingen eller hvad? Kom og giv dit besyv med.
HUSK forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formand
Mogens Jensen, Støden 3, 2. 4000 Roskilde, eller til mail@hfgranly.dk, så de er os i
hænde senest den 10. januar 2013.
FASTELAVN
Søndag den 2. marts kl. 13
- med en på kassen og lang næse!
Vi slår katten af tønden og fejrer årets kattekonger og –dronninger i
Granlyst.
Har du syet fastelavnskostumet? – ellers er det da med at komme i gang,
for der er jo præmier til de bedste, skønneste, flotteste, fjolledeste,
mærkværdigeste, fantasirigeste, eleganteste, smukkeste eller grimmeste udklædninger.
Der er tønder til alle, tykke og smalle, små og store, fyldt med kattejamren og
karameller samt præmier til dronninger og konger.
Der vil være godteposer, kakao og kaffe, åben bar samt salg af pølser.
Mon ikke også vi sælger lotteri?
Så få styr på familien, både børnebørn og bedsteforældre skal have en på
opleveren denne dag – og svigermor er også velkommen!
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Og lad os bare lave en lille konkurrence: Hvor lang tid tror du det vil tage Granly’s
gummitarzaner at slå den sidste tønde ned i år?
Send dit bud til mail@hfgranly.dk – eller aflever det på skrift ved ankomst – der er
præmie til den, der er tættest på.
INDBRUD
og hærværk – øv – øv –øv
Nogen har generet ret så mange huse i løbet af efteråret – ødelagt døre og låse – smidt
rundt med ting og sager – øv, hvorfor kan man ikke have sine ting i fred.
Politiet er informeret og indbruddene anmeldt, så politiet patruljerer jævnligt i kolonien
– men bestyrelsen beder alle holde øje, både med eget og naboens hus –
Og gerne tage en ekstra udflugt ud og se til haven!
Renovering af kontor og Granlyst
Som anført ovenfor, har der været aktive kolonister efteråret igennem, hvilket betyder
at kontoret er blevet beklædt med træ og malet, der er kommet ny trappe og repos –
og udgangen til toiletterne fra Granlyst er blevet drænet og flot flisebelagt, så man ikke
falder over huller når man går igennem.
Tusind, tusind tak til de, der har været med i dette store arbejde – hvor er det dejligt,
at mange vil give en hånd til at værne om og vedligeholde vore fælles arealer og
bygninger!
Behov for hjælp i vinterhalvåret
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail.
Frem til 1. april klares kontakt til bestyrelsen ved at ringe til formanden,
Mogens, 24 47 74 65; eller til kassereren, Gitte, 20 93 53 06 eller sende en mail til
mail@hfgranly.dk. Der kan også aftales møde.
Vurderingsudvalget holder ligeledes pause, med mindre det er strengt nødvendigt at få
vurderet et hus.
Fra april vil der som sædvanlig være kontortid et par gange om måneden – se
opslag ved kontoret, når tiden nærmer sig..
Øh… for resten: Hastighed
Det gælder året rundt: max. 15 km/t i kolonihaven, altså
også om vinteren. Det er ingen racerbane eller motorvej!
På gensyn i januar til åbent hus,
I februar til generalforsamling,
I marts til Fastelavn og
I april til starten på en SUPER
husk at følge med på

NY SÆSON

www.hfgranly.dk
Godt Nytår - Bestyrelsen
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Rigtigt godt nytår!
Det har været en meget mild vinter indtil nu, og vi håber det giver anledning til en god lang sæson.
Det er dejligt at naboer passer på hinandens huse. Det har gjort at vi i, ikke særlig høj grad er plaget
af indbrud.
Vi glæder os til kalenderen siger 1 april, og en ny sæson begynder, med fantastiske aktiviteter og
dyrkelse at fællesskabet. Det er en dejlig forening som vi er en del af, med godt naboskab hvor der er
plads til forskelligheder.
Generalforsamlingen:
I år bliver generalforsamlingen holdt d. 9 februar 2014 klokken 14:00 I Ringparkens beboerhus, Sdr.
Ringvej 51c, 4000 Roskilde.
Det er her din mening og holdning kan gøre en forskel, for vores forenings fremtid.
Information:
Har du som medlem i Roarsgave en god historie fra havelivet, eller har du lyst til at hjælpe med at
bygge hjemmesiden på, kan du skrive til mail@runerode.dk
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H/F Vestervang
Bestyrelsen ønsker alle et godt glædeligt Nytår.
Tak for en rigtig god havesæson i 2013. Vi håber, I har haft en glædelig jul og er kommet godt
ind i det nye år.
Bestyrelsen har ikke haft nogen møder i december, vi har det første møde i år den 9. januar.
kl.19 fremover har vi møder den anden torsdag i hver måned kl.19. Minus juli og december.
Stormskader.
I slutningen af 2013 fik vi kedeligt besøg af Allan og Bodil, det betød drivhuse som blev ødelagt
og væltet træer og grene som var knækket, værst var det da stormen Allan huserede. I
forbindelse med stormskader nu tænker vi her på væltet træer og knækket grene. Hvis det
ligger ude over vejen er det haveejeren som selv skal rydde op og får fjernet dette, ligeledes er
det også haveejerne som skal søge for at hvis der er træer som stå ud til vejen hvor grene ikke
er knækket helt af skal dette fjernes så folk ikke får det i hovedet.
Ordinær generalforsamling.
Onsdag den 26. februar kl. 19.00. Der afholder bestyrelsen ordinær generalforsamling i RB06’s
klubhus, Rådmandshaven 6.
Den 10. januar 2014 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
I løbet af sidst i januar begyndelsen af februar modtager du et brev med indkaldelse, regnskab
og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Kig til din nabos have.
Igen i år vil vi opfordre dig til at se til din have i ny og næ og samtidig se, om alt er vel i
naboens have. Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster eller du ser noget mistænkeligt
på din vej. Du skal anmelde indbrud til politiet. Derudover vil bestyrelsen også gerne have
besked, så send en mail eller læg besked i postkassen på foreningshuset Send en mail til
sekretaer@hfvestervang.dk.
Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til
kasserer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Nyhedsbrev.
Det bliver delt ud i postkasserne i starten af april, så husk at sætte din postkasse op, hvis du
tog den ind i efteråret.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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