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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 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

229 haver
46 36 02 83
46 56 54 83

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
Primo april 2015.

Maglehøj:
Formand: Hans Bøttcher
Kasserer: Maria Næss-Schmidt

258 haver
51 89 52 11
31 35 47 04

Stof til næste nr. sendes senest
30. marts 2015 til:
webmaster@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: Louise Hansen

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 1.175 haver
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Kredsen
Rigtig godt Nytår til alle havelejere i Roskilde!
Så er vi sprunget ind i et nyt år, 2015, og hvad er Roskilde Haveselskabs Nytårsønsker?
Vi ønsker selvfølgelig et kommende godt år for alle medlemmer af Haveselskabet,
et frugtbart år for kolonierne i Roskilde og et godt samarbejde blandt disse samt en
god dialog med kommunen om grønne ideer, bebyggelsesgrad, slut med pesticider
og hvad vi ellers har af fælles interesser.

2015 er kongres år for Kolonihaveforbundet – i september måned afholdes kongres i Holstebro, hvad
overskriften her bliver, er endnu ikke kendt, det kommer der nærmere om i løbet af foråret.
Generalforsamlinger
Roskilde Haveselskab afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 18.
marts 2015 kl. 17.30 i Ringparkens Beboerhus, Sønder Ringvej 51, Roskilde
Alle medlemmer er velkomne og har taleret. Stemmeret har kun de repræsentanter, der vælges på de enkelte foreningers generalforsamlinger. Dagsorden
fremgår af lovene, men som tidligere omtalt i Over Havelågen, skal der behandles forslag til nye vedtægter for haveselskabet samt forslag til nye
standardvedtægter for de enkelte haveforeninger.
Vil du deltage og gerne have smørrebrød, er tilmelding nødvendig. Du
tilmelder dig til din egen haveforenings formand eller kasserer.
Vi glæder os til at se mange havelejere.
De enkelte haveforeninger holder alle generalforsamling i løbet af februar måned – se under de
enkelte foreninger.
Nye vurderingsregler og eventuelt ventelister
Kolonihaveforbundet er jo dem, der udarbejder ens vurderingsregler for alle kolonihaver landet over.
Nu kommer der nye ajourførte regler i starten af 2015, som alle, der vurderer haver, skal sætte sig
ind i. Forhåbentlig får vi så nogle fornuftige og forståelige regler, som alle kan være tilfredse med.
Roskilde har 2 ”superbrugere” med i arbejdet, der i løbet af foråret skal sættes alle os andre ind i de
nye regler.
Ventelister er jo vedtaget – så i løbet af 2015 skal vi have lavet retningslinjer for sådanne, så
kolonier, der ikke har haver til salg, kan sætte gang i disse.
Gitte Hess
Kredsformand
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Haveforeningen Bregnevang
Bregnevang holdt årsmøde tilbage i april måned, gennemgik regnskab og fastsatte aktivitetsdatoer.
26. juni 2014 kom haveselskabets forretningsudvalg på havebedømmelse – der var tæt løb mellem et
par haver, og det blev Jytte Christiansen, have 3, der blev udtaget.
Jytte fik overrakt diplom og en kongelig porcelænsskål ved en hyggelig sammenkomst med kaffe og
kage i september måned.
På gensyn i den kommende sæson 2015.
Årsmøde for Bregnevang er aftalt til den 14. april kl. 18.30 på Håndværkeren.
Gitte Hess
Kredsformand
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Bestyrelsen ønsker alle et godt og glædeligt nytår.
Efter en dejlig lang sæson ser vi alle frem mod en ligeså lang og varm sæson, som atter i år vil byde
på en lang række aktiviteter, hvoraf en del allerede er planlagt.
Vi har desværre efter sæsonafslutningen været ramt af en hel del hærværk og tyveri, politiet og de
kommunale opsøgende medarbejdere arbejder på sagen, men vi kan ikke opfordre nok til at kigge til
jeres egne haver, og mens I er der kan I også lige se til naboens. Beklageligt og ærgeligt med disse
hændelser.
Åbent hus
Søndag den 23. november mødte en del medlemmer op til åbent hus i Granlyst. Vi havde et par
hyggelige timer sammen, og derfor gentager vi succesen SØNDAG DEN 25. JANUAR KL. 13 - 15,
hvor vi sætter kaffe over og åbner baren. Kom og se hvor meget der er renoveret af de frivillige hen
over vinteren - og samtidig kan du jo kigge til eget og naboens hus.
Generalforsamling lørdag den 14. februar kl. 13.00
Lørdag den 14. februar afholder vi traditionen tro generalforsamling i Ringparkens Beboerhus. Vi
serverer kaffe og småkager og sælger kolde drikke og lotteri hvor du har chancen for at vinde et halv
årshaveleje.
Dagsorden er i henhold til lovene - specificeret dagsorden, forslag, regnskab budget m.m. udsendes
til alle havelejere forud for generalforsamlingen.
VIGTIGT! Forslag der ønskes behandlet generalforsamlingen til formand Mogens Jensen, Støden 3,
lejh. 527, 4000 Roskilde, så er formanden i hænde senest den 10. januar. Til generalforsamlingen
har hver have én stemme.
Fastelavnsfest i Granly
Søndag den 15. februar kl. 13.00 skal der slås katten af tønden og fejrer årets kattekonger og
dronninger i Granlyst. Der vil være tønder til følgende: Børn fra 0-7 år - børn fra 7-15 år og til kvinder
og mænd.
Husk at komme udklædt - for der er også præmier til bedste, flotteste, fantasirigeste, elegante og
smukkeste udklædning.
Der vil være godtepose, kaffe, åben bar samt salg af pølser.
Alle med relationer til Granly er velkommen, så tag børn, børnebørn, svigerfamilien og alle de andre
med.
På bestyrelsens vegne
Mogens Jensen, formand
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www.rormosen.dk

Kære Medlemmer,
Godt nytår til alle. En ny sæson nærmer sig med hastige skridt for dagene bliver længere.
Ordinær generalforsamling 2015
Afholdes den 24. februar 2015, kl. 18.00 i Boligselskabet Sjællands beboerhus nr. 71B.
Traditionen tro serveres der stegt flæsk med persillesauce og kartofler, alternativt kan man få
varmrøget laks. På indkaldelsen som udsendes ultimo januar beder vi om tilmelding så vi kan
afpasse maden til antal personer.
Pesticider
Som tidligere meddelt er det forbudt at bruge andet end gasbrænder fra 1. jan. 2015. Det er
byrådet der har besluttet dette.
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. Vi lever jo i en
elektronisk tidsalder, så ikke alt vi sender ud – porto er dyrt, så kig i ny og næ på hjemmesiden.
Hastighed
20 km/t i kolonien – sig det venligst også til jeres gæster.
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.
Velkommen til et nyt år.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson

Side 6

Kære Medlemmer,
Så kom julesneen alligevel og lagde sig smukt over Solvang på selve julemorgen, og vi må ud og
nyde solen og frosten, så længe det varer. Det går allerede mod lysere tider, og det varer ikke længe,
før vi skal i gang med at så grønkål og chili, vindueskarmen derhjemme og planlægge årets
havearbejde. Man når jo sjældent alt det, man havde tænkt sig, men forberedelser er hyggelige i
månederne før, man kan komme i jorden, og der er masser af inspiration at hente f.eks. på
http://www.havenyt.dk/, hvor man gratis kan tilmelde sig nyhedsbrevet.
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Åbning for vandet
Som sædvanlig åbner vi for vandet samme dag, som vi stiller urene en time frem og indstiller os på
sommertid. I år er det palmesøndag den 29. marts 2015. Når
vandudvalget har været rundt i alle haver og efterset, at alle
jordstophaner er lukkede, åbner vi for hovedhanen og sikrer, at
der ingen læk er i vores fælles vandledninger i vejene. Husk at
låse havelågen op, så vi ikke ødelægger hækken, når vi skal ind i
haverne. Ca. kl. 13.00 regner vi med at kunne hejse Solvangs nye
flag (i farver) som tegn på vand i rørene til alle og sæsonens
åbning. Vi byder i den anledning alle medlemmer på grillpølser, øl
og vand i foreningshaven.
Info om fællesarbejde og renovation
Så snart vi har fastsat datoerne medio marts, sender vi sedler om årets fællesarbejde og renovationsordning samt åbning for vandet og invitation til standerhejsning ud pr. e-mail og post, på
hjemmesiden og i skabene. Vær opmærksom på selv at sørge for at bytte vagter, hvis datoen ikke
passer ind i programmet, og vær særlig opmærksom på gebyr ved udeblivelse.
Byggeri
Byggeudvalget, der består af bestyrelsens formand og næstformand samt formanden for
vurderingsudvalget, der alle er valgte af generalforsamlingen, har udarbejdet et nyt system til
byggeansøgninger. Ansøgning og tegneark kan udskrives fra hjemmesiden eller hentes i kontortiden.
Det er naturligvis bestyrelsen, der skal godkende alt byggeri, men vi har fundet det nødvendigt at
nedsætte et udvalg, der kan rådgive i visse byggesager, så vi altid finder holdbare løsninger i dialog
med de medlemmer, der vil bygge, og så vi samtidig sikrer, at alt nyt byggeri bliver lovligt. Samtidig er
der nye byggeregler på vej som en del af de nye vedtægter, de delegerede skal stemme om på
Roskilde Haveselskabs generalforsamling 18. marts 2015.
Vurdering
Kolonihaveforbundet har udviklet et nyt elektronisk værktøj til vurdering af haver. Et par stykker fra
kredsbestyrelsen tager et kursus i brugen og formidler deres viden videre til haveforeningernes
vurderingsudvalg, så de er klædt ordentligt på, inden sæsonen begynder, og der kommer gang i
vurderingerne igen. Samtidig har Miljøministeriet startet en stikprøvekontrol af prisfastsættelsen af
kolonihaver. Med det nye vurderingsværktøj bliver det muligt fremover at føre statistik over
vurderings- og salgspriser. Heldigvis har Solvang for længst oprettet sin egen optegnelse over
vurderings- og salgspriser, så det bliver en nem sag at indberette. Vil du afstå din kolonihave i 2015,
skal du henvende dig til formanden og få tilsendt eller udleveret vejledning.
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Udvalg
Som noget nyt benyttede vi i 2014 efterårsmødet som anledning til at rekruttere nye medlemmer til
udvalgene. Alle udvalg er nu på plads, og
der er indkaldt til udvalgsmøder i foråret, så
vi i fællesskab kan få styr på tingene og
ingen skal føle, de står alene med ansvaret.
Vi har fundet en ny arbejdsformand, og der
er kommet friske kræfter til loppemarked,
redaktion og sommerfest. Vi fandt aldrig et
par stykker til at stå vagt ved containerne på
søndage med haveaffald, og sommerfesten
2015 hænger muligvis også i en tynd tråd,
hvis flere ikke melder sig. Derfor tager vi en
runde igen til generalforsamlingen for at høre, om nogen har fået blod på tanden. Der er altid plads til
at nedsætte flere udvalg, og økonomien er ingen hindring, så brænd ikke inde med gode ideer til
medlemsaktiviteter.
Huller i vejene
Vi har ikke kr. 80.000,- til grubning af vejene, og vi har ikke
købt grus til lapning af huller i 2014, fordi der er masser af
materiale i vejene i forvejen. Det er bare et spørgsmål om
at smøge ærmerne op og gå i gang med riven, når det har
regnet. Desværre kan vi konstatere, at temmelig mange
havelejere ikke overholder § 16 b stk. 7 i vedtægterne,
hvor der står, at:
“Vejene skal holdes rene og jævne. Hvert medlem
sørger for dette ud for egen have og til midten af
vejen.” Opskrift: Riv op omkring hullet, kom de store
skærver i bunden og dæk med det finere grus.
Misligholdelsen af vejene vil desværre få konsekvenser for
de pågældende efter første havevandring i foråret 2015,
hvor vi indkalder havelejere, der ikke overholder ordensreglerne til havemøde med bestyrelsen for at finde holdbare løsninger og undgå opsigelse. Vi
opfordrer alle medlemmer til at bidrage til forebyggelsen af faldulykker i Solvang og hjælpe hinanden
med at holde vejen ren og jævn.
Generalforsamling
I slutningen af januar vil alle medlemmer med posten modtage indkaldelse til ordinær
generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 i Æblehavens beboerhus. Som sædvanlig
byder vi på kaffe og kringle, og vi håber et repræsentativt antal medlemmer dukker op, så vi bl.a. kan
stemme om tilføjelser til § 16b i vedtægterne. Der bliver i år stillet forslag om en betydelig forhøjelse
af gebyret for udeblivelse ved fællesarbejde. I 2014 udeblev 15% af medlemmerne, og selvom det
giver godt i den fælles kasse, er det jo ærgerligt, at de fælles arealer ikke bliver passet optimalt, så vi
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håber en større bøde kan virke præventivt og mindske det administrative bøvl med opkrævningerne.
Vi vil også gerne have indført vandingsregler for at undgå vandspild i de varme måneder, og endelig
har en gruppe medlemmer stillet forslag om mulighed for parkering på havelodden. Ændringer og
tilføjelser til vedtægterne kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for, og at disse udgør mindst 1/5 af
foreningens medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
foreningens formand i hænde senest 10. januar 2015.
Fælles forsikring
Det kan nu med stor fornøjelse meddeles, at den fælles forsikring træder i kraft fra 1. januar 2015 for
de 67 haver, der har tilmeldt sig hos formanden. De 67 skal altså opsige deres nuværende fritidshusforsikring pr. 1. januar 2015. Alle tilmeldte vil naturligvis modtage brev med posten med mere
information om ordningen. Den fælles forsikring har kundenummer 9665203285 i Alm. Brand.
Tilbuddet om forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo for kr. 975,- om
året er stående, og alle medlemmer kan til enhver tid tilmelde sig ordningen ved henvendelse til
formanden.
Adresser
Solvang skal have nye adresser. Ikke folkeregisteradresser selvfølgelig, men officielle adresser så
beredskab, pizzabude og postvæsen fremover kan finde os på vores
adresse i havekolonien ved hjælp af et hvilket som helst GPS-system,
som er styret af statens adresseregister ud fra præcise koordinater.
Fremover behøver vi altså ikke skulle ned i krydset og vinke lastvognen
ind, når vi får leveret nye brædder eller fliser, for chaufføren finder selv
frem til vores havelods adresse f.eks. Hf. Solvang Nord 44, som er
Foreningshuset på GPS’en. På samme måde bliver det nu holdbart at få
omadresseret sin post til kolonihaven i sommerhalvåret, og vi kan være
sikre på, ambulancen, brandvæsenet eller politiet finder frem til os, uden
at vi skal forklare en masse i telefonen, hvis uheldet er ude. Det er
endnu ikke endeligt bekræftet fra Roskilde Kommune at Plan- og teknikudvalget har godkendt
navnene, men efter al sandsynlighed får Solvang 2 officielle adresser, nemlig Hf. Solvang Nord 1-46
og 61-115 med indkørsel fra Holbækvej og Hf. Solvang Syd 52-60 og 112-142 med indkørsel fra
Ringstedvej.
Begge steder vil vi i løbet af året få opstillet vejskilte, så der ikke er noget at tage fejl af.
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Lille Holbækvej eksisterer ikke længere
og hedder formentlig Hf. Solvang,
ligesom Østvej og Vestvej heller ikke
længere eksisterer og faktisk har været
nedlagt siden 2005, viser det sig. Derfor
udskifter vi i løbet af året skiltene inde i
kolonien, og vi sætter et Parkering
Forbudt-skilt op på “Spidsen” ved have
128.

Grønt Råd
Roskilde Kommune har inviteret en række borgere, heriblandt repræsentanter for Roskildes
haveforeninger, til at deltage i et Grønt Råd. Her skal vi forsøge at finde nye og spændende løsninger
på kildesorteringen. F.eks. kunne man forestille sig en opsamlingsbeholder til dåser, der ikke giver
pant, og som derfor ofte går i forbrændingen sammen med dagrenovationen. Aluminium er imidlertid
meget dyrt at udvinde og fremstille, men til gengæld forholdsvis nemt at genanvende, så her ville vi
kunne spare både naturen og samfundsøkonomien for unødig belastning. Interesserede medlemmer
i Solvang er meget velkomne til at melde sig og være med i Kommunens Grønne Råd for at finde nye
måder at opfatte og videreformidle affald som ressourcer på.
Indbrud
Desværre har nogle enkelte havelejere haft indbrud og knuste ruder her i julen, og tre drenge er
blevet observeret på flugt gennem haverne, da politiet blev tilkaldt. Øjensynlig er der foreløbig stjålet
2 koben, som måske skal bruges til flere indbrud, så hold øje med egen og andres haver, og anmeld
indbrud og forsøg på indbrud til politiet og selvfølgelig også til forsikringsselskabet, hvis der er
indboforsikring på kolonihavehuset. Fanger politiet gerningsmændene, skal der nemlig rejses sag i
hvert enkelt tilfælde, og kun anmeldte indbrud tæller med. Da vi endnu ikke har fået de føromtalte
adresser på havelodderne, kan politiet ikke selv se, hvem der bor hvor i kolonien. Det er kun formand
og kasserer, der har adgang til medlemsregisteret.
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Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår. Vi ses den 11. februar!
På bestyrelsens vegne, Anne Marie
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Så gik der atter et år, 2014 har sagt farvel når dette nummer ud kommer, jeg sidder i denne
skrivende stund og kigger ud af vinduet i min kolonihave, et fantastisk syn, snemandfrost kom
alligevel til Danmark inden nytår.
Vi i bestyrelsen har ikke så meget på programmet i dette indlæg, vi skal blot minde jer alle om vores
generalforsamling den 15. februar 2015. Der vil komme indkaldelse til jer alle i januar 2015,
medmindre i har flyttet adresse. Så får vi jo jeres indkaldelse retur, og kan af gode grunde ikke sende
den til jer, hvis ikke i har meddelt bestyrelsen i er flyttet. Det går ikke automatisk, så skynd jer at
melde flytning til os såfremt i er flyttet.
Vi ønsker alle jer et rigtig godt nytår, og et godt nytår til alle de andre haveforeninger i Roskilde.
hilsen
HF Hvilens bestyrelse
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H/F Vestervang
Bestyrelsen ønsker alle godt nytår
Tak for en rigtig god havesæson i 2014. Vi håber, du/I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind
i det nye år.
I 2015 mødes bestyrelsen første gang torsdag den 8. januar kl. 19 og herefter fast kl. 19 den anden
torsdag i hver måned – juli og december måned undtaget.

Lidt stemningsbilleder fra december 2014.

Ordinær generalforsamling
Bestyrelsen for HF Vestervang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 18. februar 2015 kl.
19.00 i RB06’s klubhus, Rådmandshaven 6, 4000 Roskilde.
Lørdag den 10. januar 2015 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Du/I kan indlevere eventuelle forslag i foreningens postkasse samt pr. mail til
sekretaer@hfvestervang.dk
Du/I vil modtage 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.
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H/F Vestervang
De eneste ubudne gæster, vi indtil videre har hørt om, er 5 dådyr som mæsker sig i enkelte haveejeres afgrøder. Vi har prøvet at lukke de huller i hegnet, hvor vi mener, de kommer ind og håber, det
er lykkedes.

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til følgende adresse:
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

Til læseren af "Over Havelågen"
Få 10% i rabat på alt når du handler hos Hus og Haveliv. Vi har et stort udvalg af haveredskaber,
indretningsartikler, udendørsleg og værktøj i den bedste kvalitet og altid til markeds laveste priser. Gå
ind på www.husoghaveliv.dk og vælg dine varer. Angiv koden "Havelågen" i rabatkode feltet ved
betalingen.
Vi ses på www.husoghaveliv.dk
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Det er frostvejr og der ligger sne udenfor, men derfor kan vi godt begynde at glæde os, til en ny
sæson i Hf. Maglehøj.
Traditionen tro starter vi med Generalforsamling i februar. Generalforsamlingen afholdes lørdag d.
21/2 2015 kl. 11.00 I Ringparkens beboerhus, Søndre Ringvej 51. Evt. forslag som ønskes behandlet
på GF, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar 2015.
Dagsordenen vil blive sendt ud senest 14 dage før.
Bestyrelsen vil servere kaffe/the og en kage.
Sidste nyt fra Hf. Maglehøj findes på hjemmesiden, der opdateres løbende.
Hvis du har brug for at kontakte bestyrelsen uden for sæsonen, send mail til post@hfmaglehoej.dk.
Bestyrelsen ønsker alle kolonihaveejere et rigtigt godt nytår. Vi glæder os til at se Jer alle sammen i
2015.
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Velkommen til 2015
Vi håber I alle havde en god jul og er kommet godt ind i det nye år.
Det bliver et spændende år vi går i møde, for der er lagt en masse i ovnen til det kommende år.
•
•
•
•

Tilbud om fælles forsikring
Registrering af veje, så GPS kan finde de enkelte havelodder
Nyt online vurderingssystem
Opdaterede vedtægter

Generalforsamling
D. 22/2 vil der blive afholdt generalforsamling i beboerhuet på Søndre Ringvej. Mere info om dette vil
komme senere. En ting der er sikkert er, at der skal vælges/genvælges 3 bestyrelsesposter. 1
formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Har du/I spørgsmål til bestyrelsesarbejdet
inden generalforsamlingen er Rune til at kontakte på 26 82 06 84.
Hjælp din nabo
Tak til alle der hjælper deres naboer med lige at holde et vågent øje. Aftale gerne med din nabo om I
ikke kan holde øje med hinandens haver så vi undgår indbrud. Vi har de andre år været heldige i
forhold til andre haveforeninger i Roskilde.
På bestyrelsens vegne
Rune Rode, næstformand
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