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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Ansvarshavende redaktør
Gitte Hess
20 93 53 06 efter 19.00

Kredsformand:
Gitte Hess
Kun efter kl. 19.00

20 93 53 06

Bladets adresse
Kong Valdemars Vej 1, 2. th.
4000 Roskilde
kredsformand@roskildehaveselskab.dk

Granly:
Formand Lisbeth N. Sørensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
21 25 10 66
20 93 53 06

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

Hvilen:
Formand: Christian M. Sørensen
Kasserer: Johnny Petersen
Tlf. tid mandag 18-19

229 haver
21 45 24 84
27 36 92 82

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio juli 2016.

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Svend Erik Skov

258 haver
24 22 02 17
20 10 06 83

Stof til næste nr. sendes senest
5. juli 2016 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
23 35 17 88
31 42 31 80

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer:

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
30 84 15 62
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Kirsten Fokdal

11 haver
46 75 38 12

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Velkommen i Kolonihaverne – en ny havesæson står for døren
Mange af forårsblomsterne står allerede i haverne og byder alle lejerne velkomne – det
kribler i fingrene efter at gå i gang – få lagt kartoflerne, sætte tomater i drivhuset, fylde
krukkerne med begonier og stoppe georgineknoldene i jorden!
Men pas nu på – det er ligesom alle de andre år, der er stadig kølige nætter, risiko for
lave temperaturer, så ja, gå i gang med at fjerne uønsket plantevækst (nogen kalder det ukrudt)
inden det får for godt fat – tag så en god stol med et varmt tæppe ud på terrassen, sæt dig ned og
nyd solskinnet, når det er der. I løbet af en måneds tid er jorden blevet varmere og så er det tid!
Generalforsamlinger
En ny sæson betyder også, at alle haveforeninger har afholdt generalforsamlinger, og der er måske
sket udskiftninger i bestyrelserne – der er kommet nye energiske kræfter til, herligt!
For Kredsbestyrelsen betyder det også nye medlemmer – vi siger tak for indsatsen til de, der er
stoppet – og hjerteligt velkomme til de nye, der er trådt ind. På side 2 ser I hvem, der sidder i
Kredsbestyrelsen, og under de enkelte haveforeninger kan I formentlig se, hvem der er nyvalgt her i
foråret.
Kredsrepræsentantskabsmøde
Roskilde Haveselskab har afholdt Kredsrepræsentantskabsmøde – og atter i år
var der nye gennemskrevne vedtægter under forslag, både for Roskilde
Haveselskab og for de enkelte haveforeninger. Årsagen var at
Kolonihaveforbundets Kongres i september sidste år havde vedtaget nye
retningslinjer for vedtægter, dette rettede vi vore forskellige vedtægter til efter.
De blev vedtaget på mødet, og Kredsbestyrelsen har besluttet at trykke vedtægterne og udlevere et
sæt til hver havelejer, så i løbet af foråret vil du i din forening kunne få et sæt i en praktisk mappe, der
til stadighed kan ligge i din kolonihave, så du kan slå op, hvis du er i tvivl om noget. Vedtægterne vil
selvfølgelig også kunne tilgås på nettet, og flere foreninger har allerede lagt deres vedtægter ud –
lige Roskilde Haveselskab selvfølgelig har opdateret.
Vedtægterne for de enkelte haveforeninger er ens langt hen ad vejen, men facts som oprettelse,
matrikelnumre mm er selvfølgelig forskellige, lige §16b er tilpasset lige den enkelte haveforening.
Som noget nye er byggeregler også sat ind som en § - hvad de enkelte lokalplaner og deklarationer
foreskriver skal selvfølge overholdes, men d regler derudover står i § 15a.
Der var valg af formand i år – og jeg, Gitte Hess, siger tak for genvalg, og vil gøre mit for at leve op til
den tillid det er at blive valgt som formand for Roskilde Haveselskab.
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Tænker du på søndagsfrokost med kryddersnaps i haven?
- så er ideen til din egen herlige snaps her, som samtidig er lægende:
Birkesnaps:
Fyld et sylteglas halvt op med grønne birkeblade eller rakler. Hæld en flaske vodka
over og lad det trække i ca. 14 dage. Si herefter blade / rakler fra og hæld snapsen
over på en flaske eller karaffel. Lad indholdet hvile i 2 uger, inden den drikkes.
Kan helbrede tuberkulose, blære- og nyresygdomme, kolik og kløe ☺

Brændenældesnaps
Et halvt fyldt sylteglas med brændenældeblade – de friske skud er bedst..
Tilsæt en flaske vodka og sæt låg på glasset. Lad det trække 1 – 2 uger. Smag
evt. undervejs. Si herefter bladene fra og hæld snapsen på flaske eller karaffel.
Den må meget gerne lagre 2 uger inden den drikkes.
God mod fregner, næseblod, hårtab, rensning af blodet.

Ræven
lusker
herredet
rundt,
tag dig vel i vare,
at den ej skal finde dit bo.
Hop, skynd dig hare!

Det er en gammel børnesang, som fik mig til at
tænke på, at det siges bestanden af ræve er øget.
Måske lusker de rundt i kolonihaver, hvor der er
mange gode gemmesteder – men ikke mange harer
at fange!
Hold øje – jag dem væk – eller lad bestyrelsen gøre
noget ved det!

Gitte Hess
Kredsformand
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Hf. Bregnevang
Bregnevang holder årsmøde tirsdag den 12. april, har du have i Bregnevang, så afsæt allerede nu
datoen – nærmere oplysninger om tid og sted følger sammen med dagsorden.
Bregnevang er jo vores mindste koloni med kun 11 haver – og måske ikke så kendt i byen, da den
ligger i et lille hjørne bag sygehuset. Skal du ud at gå tur en dag, så gå forbi denne hyggelige koloni –
og skulle du få lyst at leje have der, så kontakt Kredsen, der er ansvarlig for ventelisten.
Gitte Hess
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MILJØDAG 25. JUNI i Hf. SOLVANG
Roskilde Haveselskab arrangerer i samarbejde med Roskilde Kommune’s afd. for Veje og Grønne
områder nogle miljødage – hvor alle er velkomne.
Temaer vil være:
Økologiske Haver – Energi – Vand – Affaldsforebyggelse – Farligt Affald
Det bliver en spændende og inspirerende dag, hvor kommunens eksperter vil være, men også en
havekonsulent samt masser af kolonihavelejere med gode ideer.
Der vil være temaer som
Smådyr i haven - vi skal indfange insekter med net, grave dem op, måske fange dem i et vandhus –
hvorfor er de gode i en have?
Insekthotel - Vi skal bygge insekthoteller, pindsvinebo og fuglekasser og grave urtepotter ned til
bier - hvorfor det er vigtigt.
Byg et foderhus - vi skal også bygge foderhuse og snakke om vand til fugle og smådyr
Grøntgødning – honningurt og kløver, hvad er det, og hvad er det godt for?
Roskilde Haveselskab har udarbejdet en pjece ”Den økologiske Have”, der allerede nu kan ses på
vores hjemmeside (www.roskildehaveselskab.dk) under grønne kolonihaver.
Der er fortsat planlægning af miljødage den 14. april kl. 17 i beboerhuset i Hf. Solvang, hvor alle er
velkomne, hvis I har lyst at være med
- og ellers hold øje med lokalaviserne og hjemmesiden, hvor det endelige program annonceres.

1,2 eller 3 stjernede insekthoteller
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Bestyrelsen ønsker alle Granlynitter velkommen til en ny havesæson
Så er vi ved at være klar til en ny sæson i vores dejlige havekoloni. Vinteren har igen i år været god
ved os, lige med undtagelse af en masse sne i november.
Foråret er kommet tidligt i år og der er allerede godt gang i haverne.
Generalforsamling 2016:
Vi havde en rigtig god genralforsamling, og mange fremmødte havelejere. Lisbeth Nissen Sørensen,
have 229 blev igen valgt som formand og Dean Heeno, have 208, som nyt bestyrelsesmedlem.
Vi glæder os alle i bestyrelsen til en ny sæson i vores fantastiske havekoloni, hvor der allerede er
planlagt mange aktiviteter og masser af samvær.
Fastelavn i Granlyst:
Traditionen tro afholdt vi fastelavn, med dejligt vejr og mange besøgende – rigtig dejligt.

Igen i år havde vi kaffe, kakao og pølser, samt åbent i baren.
Reslutat at tøndeslagning:
0-7 år
8-14 år
Kattekonge – Holly, Kattekonge – Phillip,
have 126
have 20
Kattedronning
– Kattedronning
–
Lasse, have 407
Martin, have 314
Bedst udklædt – Bedst
udklædt –
Pelle, have 407
Anton, have 536

Damer
Kattekonge – Helle,
have 205
Kattedronning
–
Helene, have 407
Bedst udklædt –
Britt, have 20

Herrer
Kattekonge
–
Tobias, have 231
Kattedronning
–
Thomas, have 127
Bedst udklædt –
Tobias, have 231
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Dagrenovation:
Der vil igen i år blive samlet skrald, dette vil ske fra torsdag den 7.april Husk at læse vejledningen
om dagrenovation, hvis du er i tvivl om hvad du må komme i din gennemsigtige sæk.
Der vil samtidig være sæsonens første torsdagsbar fra kl.16:30-19, samt kontoråbent fra kl.18-19,
hvor du kan betale din haveleje og din trailerplads, hvis du ikke allerede har gjort det.
Storskrald:
Husk at der er storskrald lørdag d.30. april mellem kl.8:30 og 11:30.Du kan komme af med alt
brandbart i max størrelse 1m x 1/2m, alt haveaffald, grene, jern, sten og fliser. Anker står klar til at
guide dig, på pladsen.

Pinsemorgen:
Husk vi holder vores helt fantastiske pinsemorgen arrangement, søndag d. 15 maj fra kl.8-13 i
Granlyst. Kom ned og hyg med naboen, Husk at tage de nye havelejere med til dejlig morgenmad –
vi glæder os, til vi ses.
Mini kursus i Pileflet / nyttige ting til din kolonihave:
Lørdag og søndag d. 28 og 29. maj fra kl. 10 til kl. 15 er der ”mini kursus i Pileflet” i foreningshuset.
Pris 50 kr. som du afregner på dagen. I prisen indgår der kaffe/te, en håndmad og den pil du bruger.
Du skal tilmelde dig kurset senest fredag d. 29. april og lægge tilmelding med navn og havenummer i
foreningshuset postkasse. Hvis der er under 10 tilmeldte holder vi kurset om lørdagen. Hvilken dag
du skal deltage lægger jeg en besked om i din kolonihave postkasse senest d. 8. maj.
Du skal medbringe en lille spand el. stor plastik urtepotte, havesaks, en skarp kniv og sejlgarn.

Hilsen fra Gerd have 30.
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”Børnetræf 2016” – for Granly børn.
Søndag d. 22. maj kl. 13 mødes tilmeldte børn og forældre på legepladsen i Granly.
Målet for træffet er at etablerer kammeratskaber børnene imellem, at blive bekendt med i hvilke
haver børnene bor. Planen er at børnene bliver inddelt i grupper ud fra alder. Grupperne vil gå på
besøg hos hinanden, ejeren af haven vil stå for en aktivitet og noget at slukke tørsten med (I kan
også slå jer sammen).
Tilmelding skal ske på en tegning dit barn har lavet (alt papir kan bruges) med navn, alder og have
nummer. Kunsten skal blive til et fælles billede der hænges op i foreningshuset.
Tilmeldingerne skal være fine og glatte og afleveres senest lørdag d. 7. maj i postkassen ved
foreningshuset.

Mange hilsener fra Gerd i have 30.
Strikke/hækleklub:
Har du lyst til at mødes og hækle, strikke udveksle opskrifter, ideer – måske hver 14.dag, en
eftermiddag? Vi kan mødes hos hinanden eller i foreningshuset til erfaringsudveksling og hygge, du
behøver ikke være ekspert☺ bare kom med.
Hvis dette har din interesse, så læg en seddel i Britts postkasse, have 20.

Følg med i hvad der sker – tjek vores hjemmeside : www.hfgranly.dk
Rigtig god sæson til jer alle.
Mange forårs hilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Velkommen til en ny sæson.
Bebyggelse i Hf. Rørmosen
Det er givet tilladelse til dispensation, så vi nu kan bygge op til 70 m2
Vi har sendt x antal ansøgninger ind i 2015, alle er godkendt, så vi håber at havelejerne er glade
for at kunne udvide.
Rundkørsel ved nr. 3-8
I løbet af april bliver den omlagt, således at den er gøres mindre, så kan større lastbiler komme
forbi, og det bliver forhåbentlig nemmere for de berørte havenumre at parkere, så der stadig er
plads til at andre kan komme forbi.
Pas på miljøet
Vi opfordrer vore havelejere til at tage vare på miljøet både ved tøjvask, opvask og badning. Vi
kan anbefale brug af vaskenødder fra Puregreenshop.dk plus andre steder som kan ses på
nettet.
Husk også at Round-up og andre pesticider ikke længere er tilladt i havekolonierne
Aktivitetsudvalg
På den ordinære GF, fik vi et aktivitetsudvalg. Vi glæder os til at høre og se, hvad de har af gode
idéer, Bestyrelsen bakker naturligvis op om det udvalg.
Nye vedtægter, forening og kreds
I løbet af april vil alle medlemmer modtage en mappe med de nye vedtægter gældende fra 2016.
Fællesdag
Første gang i år er den 10. april, så ved vi at sæsonen er i gang. Vi glæder os til at jer, der er
tilmeldt denne dag.
Havevandring/ukrudtstur
Bestyrelsen foretager dette i juni og september, så venligst sørg for - vi ikke skal sende mange
breve ud.
Haveudtagning
Haveforeningen Solvang kommer på besøg hos os den 9. juli, og udtager 2 haver. Vi glæder os
til at byde Solvang velkommen.
Hastighed
Husk nu – max. 20 km/t i foreningen, vi skulle nødig opleve en ulykke grundet for høj hastighed.
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. Check vores hjemmeside, der er altid de sidste nyheder.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Kære medlemmer
Foråret er over os, og pludselig er der for få fridage med nogenlunde vejr til at kunne nå det hele i
haven. Mange er allerede i gang, og lige så mange venter på lidt varmere vejr. Man bliver aldrig helt
færdig i en have, men man skal huske at standse op og nyde de mange løgplanter, der blomstrer lige
nu enten i ens egen eller i andres haver, for kolonihaven er jo en rekreativ interesse og bør ikke være
en belastende stressfaktor. Det er noget mere overskueligt med de små planter og læggekartoflerne i
vindueskarmen derhjemme. De kræver ikke så meget og skal bare stå i fred, indtil det bliver rigtigt
forår.
Standerhejsning
Vi åbnede for vandet allerede søndag den 20.
marts i overbevisning om, at det var så koldt, at
ingen alligevel havde tænkt sig at overnatte i
haven i påsken. Påskedag den 27. marts holdt vi
så standerhejsning i foreningshusets have, og ca.
50 medlemmer mødte op til grillpølser og
fællessang i dejligt vejr. En hyggelig tradition, der
forhåbentlig er værd at gentage. Solvangs flag
blev sat, og sæsonen er skudt i gang.
Nyhedsbrev
Alle har midt i marts fået nyhedsbrev med bl.a.
referat af årets ordinære generalforsamling, info
om nedsættelse af havelejen, nye vedtægter og
lejevilkår, info og datoer for kontortider, fællesarbejde, renovation, åbning for vandet, havevandringer
og årets arrangementer. Vi håber, det giver mening at informere så grundigt, og vi håber at se mange
fra Roskildes andre haveforeninger både til Grønt Marked i juni og til Loppemarkedet i august.
Generalforsamling 2016
En tredjedel af Solvangs haver var repræsenteret på årets ordinære generalforsamling søndag, den 14.
februar og mødet varede 4 timer. Formanden blev genvalgt, vi fik ny kasserer, 2 nye bestyrelsesmedlemmer
og 1 ny suppleant. Regnskabet for 2015 blev godkendt uden bemærkninger, men der opstod polemik omkring
budgettet, idet revisor mente, det skal godkendes og ikke blot tages til efterretning. Desværre kom det til at
betyde, at forsamlingen ikke fik mulighed
for at
debattere en evt. nedsættelse af
havelejen.
Dette har bestyrelsen siden rådet bod på,
så vi kan
glæde alle med en nedsættelse på kr.
200,-.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen fritages
fællesarbejde på lige fod med
miljøudvalget, og gebyret på kr. 500,- for
udeblivelse blev tilføjet vedtægterne.
for vanding blev præciseret, så vi ikke
vil se havelejere vande med hanevand i
Bruges hanevand til vanding, skal det

fra
Reglerne
længere
fuld sol.
foregå
Side 11

udenfor tidsrummet 10.00-18.00, ellers må man bruge opsamlet regnvand. Alle var enige om, at
vejbelægningen ikke må ændres, og et udvalg blev nedsat til at se på et forslag til renovering af vejene i 2017 i
håb om at komme hullerne til livs. Lad os dog lige minde hinanden om, at vejene fortsat skal holdes rene og
jævne ud for egen have.
Bestyrelsen kan fremover nedsætte højden på nyt
byggeri til 4 meter af hensyn til naboer, og det er ikke
lovligt at stille et festivaltoilet op på havelodden.
Forsamlingen var enig om, at Solvang skal have sin egen
hjertestarter, og bestyrelsen har ansøgt Trygfonden om
donation. Får vi en hjertestarter gratis, skal vi dog selv
betale for vedligeholdelsen og for det varmeskab, den
skal sidde i, fordi den skal placeres uden på
foreningshuset. Lykkes det ikke, tager vi imod det
budgetterede tilbud fra Falck med fuldt abonnement på
vedligeholdelse og årligt kursus.
Endelig blev vi enige om at bygge skuret på
foreningshuset større, nu da vi må bygge 70 m2, og
bygge teltkasser på hjul, så det fremover bliver nemmere
at holde fest. Vi fik nedsat et udvalg til at forestå byggeriet, og vi fik heldigvis flere medlemmer af
sommerfestudvalget. Referat af generalforsamlingen er sendt ud i sin fulde længde til alle medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling
Desværre måtte vores nyvalgte kasserer gå af kort efter, hun var begyndt, og vi har derfor været nødt
til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 10. april, hvor vi skal vælge en ny kasserer for
resten af perioden 2015-2017. Finder vi ikke en person, der kan bogføre og opstille regnskab, kan vi
betale os fra den del af kassererens arbejde. Vores ene suppleant skal flytte fra byen, så vi skal også
vælge en ny suppleant for resten af perioden 2015-2017. Vi glæder os meget til at møde de nye
bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at binde an med at drive forening. Indkaldelse og dagsorden
er sendt ud til alle 21. marts. Vel mødt!
Grønt Marked
Vi holder planlægningsmøde i Solvang den 14.
april kl. 17.00 om det arrangement, der afholdes i
Solvang den 25. juni og som er omtalt andetsteds i
dette nummer af Over Havelågen og på
roskildehaveselskab.dk. Dyrker du din have
økologisk eller har du en smart måde at bruge
regnvand på, et lækkert muldtoilet eller andre
bæredygtige løsninger i haven, som du har lyst til
at vise frem under arrangementet, er du meget
velkommen til at deltage i planlægningen.
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Nabohøring
Roskilde Boligselskab har søgt kommunen om tilladelse til at bygge en etage mere på de østvendte
blokke. Det kommer efter sigende ikke til at skygge mere i Solvang, end det allerede gør i forvejen,
men bestyrelsen har alligevel udtalt sin kritik.
Kollektiv medlemsforsikring
Flere og flere ser efterhånden fidusen i at tilmelde sig den kollektive medlemsforsikring i Alm Brand
gennem Kolonihaveforbundet. Det koster kr. 1.035,- om året og dækker det hele. Vi har foreløbig
udelukkende positive erfaringer med ordningen, og man kan til enhver tid tilmelde sig ved
henvendelse til bestyrelsen. Vælger man en anden løsning, er det vigtigt at vide, at man selv er
ansvarlig for at være branddækket og har sørget for at aflevere en erklæring på tro og love.
Med ønsket om en fantastisk dejlig varm og solrig – og ikke alt for våd – forsommer i alle haver
På bestyrelsens vegne
Anne Marie, formand
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Hvilens generalforsamling 2016:
Vi skal meddele at vi ikke sætter referat fra vores generalforsamling i Over Havelågen da den er på
rigtig mange sider, man kan læse det hele i vores ophængs skab.
Vi skal dog meddele at Hvilen har fået ny formand Christian Mygind Sørensen have 26. Vi siger
hermed tak til Erik for de mange år du har virket i Hvilen, han forlader os dog ikke da han er valgt til
bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu, bestyrelseslisten vil blive hængt op snarrest, samt
festudvalget og miljøudvalget.
Arrangementer 2016.
Disse er ikke på plads endnu, vil blive meddelt så snart datoerne er på plads.
Åbning af vores vand:
Vi må desværre meddele at det var noget af en opgave, vi er rigtig kede af, at folk ikke kan sørger for
at lukke for deres vand, inden de tager hjem for vinteren, vi har lukket for rigtig mange haver i år, og
det er ikke rimmeligt, at vi skal lukke for jeres vand.
Vi ønsker jer alle en god sommer og håber vi kan skrive lidt mere om Hvilen i næste nummer af Over
Havelågen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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H/F Vestervang
Velkommen til den nye havesæson
Foråret er så småt på vej og havesæsonen nærmer sig med hastige skridt. Det se ud til at vi har
været forskånet for indbrud i denne vinterperiode. Bestyrelsen har i hvert fald ikke fået nogen
meldinger om haveejere, der har haft indbrud.
Der skal også lyde et velkommen til de ny haveejere.
HF Vestervangs generalforsamling
Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
• Formand Poul Erik Olsen, have 3
• Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
• Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
• Sekretær, Kenneth Nielsen, have 92 sekretaer@hfvestervang.dk
• Menigt medlem, Kenneth Holmbech, have 20
• Suppleant, Michael Suhr, have 42
Åbent hus
Lørdag den 16. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til
den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem 13 og 15 og nyd en forfriskning sammen
med dine medkolonister og bestyrelsen.
Affald
Containeren til dagrenovation står som sædvanligt i indgang 2 i perioden fra 1. april til 31. oktober.
Husk at lukke poserne, inden I smider dem i containeren.
Og husk - Ingen fækalier i containeren tak!
Bestyrelsen har fastsat datoer for indsamling af haveaffald. Det bliver følgende weekender:
• Den 7. og 8. maj (2 store containere)
• Den 11.og 12. juni (1 stor container)
• Den 9. og 10. juli (2 store containere)
• Den 13. og 14.august (1 stor container)
• Den 10. og 11. september (2 store containere)
• Den 22. og 23. oktober (2 store containere)
Du kan aflevere dit haveaffald fra containerne bliver sat op i løbet af fredagen og frem til søndag
aften. Du kan få hjælp til at smide dit haveaffald i containerne om lørdagen i tidsrummet 14-16 og
om søndagen i tidsrummet 10-12.
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H/F Vestervang
Foreningsarbejdsdage
Læs mere om ordningen og se, hvornår du/I skal deltage i nyhedsbrevet som kommer i april. Men
datoerne er fastlagt og er følgende:
• 7. maj
• 11. juni
• 9. juli
• 13. august
• 10. september
• 22. oktober
Sommerfest
Datoen for sommerfesten er 16. juli.
Hyggeaftener i foreningen
Kom og vær med den første onsdag i måneden. Fra kl. 19 vil der være et eller andet arrangement i
foreningshuset – fx en gæst, havevandring eller nogle, der fortæller anekdoter og røverhistorier fra
foreningen. Første gang er onsdag den 4. maj.
Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 28. maj kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så
mød glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold og en hotdog med det hele.
Kom til miljødage
Initiativgruppen Grønne kolonihaver inviterer til miljødag den 25. juni i HF Solvang og den 20.
august i HF Vestervang. Her kan du/I blandt andet høre om energi- og vandforbrug, møde en
havekonsulent, bygge fuglehus og insekthotel samt høre mere om sunde haver med plads til
naturen. Så sæt allerede nu x i kalenderen.
Månedens opfrisker
Ifølge generalforsamlingens godkendelse er det tilladt at anlægge parkeringsplads i haven, og som,
følge deraf er det forbudt at parkere på vejene.
Trailere må henstilles i kolonien, såfremt de står på egen grund bag en hæk eller plankeværk.
Plankeværket skal placeres 1 meter inde på grunden - § 16b Særlige regler for haveforeningen
Vestervang.
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.
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H/F Vestervang
Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet bliver delt ud i postkasserne medio april, så husk at sætte din postkasse op, hvis du
tog den ind i efteråret.
Hold farten nede
Husk nu, at hastighedsgrænsen er 15 km i hele foreningen, så vi sparer udgifterne til fotovogne.

Vi håber, at alle vil få en rigtig god havesæson.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kære Medlemmer,
Vi startede traditionen tro året i Hf. Maglehøj med en generalforsamling. Vi måtte takke farvel til vores
kasserer Maria og bestyrelsesmedlem Ben, da de ikke ønskede genvalg. Ny kasserer blev Svend og
nyt bestyrelsesmedlem Tatjana.
Vi fik åbnet for vandet den 18. marts, uden de store problemer.
Vi har en henstilling til jer, der endnu ikke har sendt mail adresse til os, skriv dit havenummer. og
send en mail til post@hfmaglehoej.dk - Få det nu gjort !!
Husk: Når I stiller skraldespanden ud, at låget skal være lukket, og husk at tage den ind, når den er
tømt.
Vi har fået ny plads mand: Mini passer nu pladsen sammen med Teddy. Græsslåningen står Lars V.
og Teddy for.
Åbningstider for pladsen, og salg af sten og grus findes i Praktiske Oplysninger.
Nethe og Lotte er bestyrere af festsalen. Kontaktoplysninger i Praktiske Oplysninger.
Planlagte Aktiviteter i 2016 (foreløbige, med ret til ændringer):
Åbent hus, samt loppemarked på Kristi himmelfartsdag den 5. maj
Sankt Hans aften den 23.juni
Fugleskydning samt festuge fra den 9.juli til 16.juli.
Vi skal bruge en del hænder, telte skal rejses, der skal bæres borde og stole, frem og tilbage, mad og
drikke, rengøring under og efter m.m. Der er mange ting der skal gøres og uden jeres hjælp kan det
ikke lykkes.
Alle der vil hjælpe: skriv en mail til post@hfmaglehoej.dk , eller smid en seddel i postkassen. Skriv
hvad I vil hjælpe med og vi kontakter jer.
Program til alle festlighederne vil blive lagt på vore hjemmeside: www.hfmaglehoej.dk og slået op på
vores opslagstavler.
Rigtig god sommer og lad os nyde hinanden og det forhåbentlige gode sommervejr.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Hf. Maglehøj
Side 18

Kære medlemmer,
Så er sæson 2016 i gang og der er åbnet for vores vand. Vi håber at alle må få en god sæson med
lyst og iver til at holde vores haver pæne og rene.
Det er nu tilladt at bygge op til 70 m2, men hvis i skal bygge til, så kom lige op på kontoret og få en
godkendelse af jeres byggetegning, inden i går i gang.
Vores container er blevet sat op igen, men husk at det kun er til køkkenaffald.
Flytter i adresse, skal i lige huske at informere bestyrelsen om dette, da det ikke sker automatisk.
Som det blev fortalt på vores generalforsamling trænger vores lille kontor tilhørende Lækrogen til en
renovering. Så hvis du/i har lyst til at give en hånd med denne renovering, så kom op på kontoret og
hør nærmere omkring dette. Husk vi har åbent hver mandag fra kl. 19.oo-20.00.
Vi gentager vores succes og afholder fællesspisning lørdag d. 30.04.2016 kl.18.00. Billetter kan
købes på kontoret hver mandag mellem kl. 19.00-20.00
Menuen er mørbradgryde og koster 40,00kr pr. person.
Der er et kort orienteringsmøde omkring status på retssagen vedr. tidligere kasserer Allan Thiberg,
mødet afholdes lørdag d. 16.04.2016 kl.11.00 i Lækrogen.
Mvh
Bestyrelsen i Roarsgave
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TOILET I
KOLONIHAVEN…
Tilbyder nedgravning af
samletank til, toilet og sanitet.
Fornuftige priser på tanke3000 til 5000 liter opsamling.
Priser FRA... 32.000,- incl.moms.
- Inkluderer.. Levering af tank og alarm.
- Nedgravning af tank samt, rørføring og
- tilslutning af udluftning.
- Tilslutning og godkendelse af kloak
arbejde.
- Bortkørsel af overskydende jord.

Kontakt os og få en tid! Så kommer vi og vurdere arbejdet og
giver en pris. HELT uforpligtende

KONGSGAARD ANLÆG APS
Egegårdsparken 83, 4000 Roskilde
Tlf. 2087 9030 | mail. kongsgaardaps@gmail.com
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