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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: 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
medio april 2016.

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Maria Næss-Schmidt

258 haver
24 22 02 17
31 35 47 04

Stof til næste nr. sendes senest
5. april 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: Sune Jørsum

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

Side 2

Kredsen
YES – Så lykkedes det at få tinglyst, at alle kolonihavelejere i Roskilde må
bygge op til 70 m2 overdækket – men så heller ikke mere HUSK det!
Dejligt at kommunen tillod disse 10 m2 mere, så er der mulighed for 1 børneværelse, eller et bedre
toilet/badeværelse – så mon ikke 2016 bliver tilbygningens år – eller tilpasningens år, for der er vist
en eller to, der fra før i tiden har mere end de 60 m2 ☺
Man skal jo søge bestyrelsen om ændringer i byggeriet, inden man går i gang – og have tilladelse og
for Rørmosens vedkommende, som er omfattet af en deklaration, skal der også søges i kommunen sådan er der jo stadig noget, der ikke bare er ligetil, men hjælpes vi alle ad, kan vi fortsat have vore
dejlige haver, huse, og godt humør!

Godt NYTÅR
Vi ønsker Godt Nytår til alle medlemmer af Haveselskabet, et år med masser af sol
og varme, en lang sæson, passende nedbør, minimalt ukrudt, få dræbersnegle,
masser af blomster og hvad man ellers kan ønske i en krystalkugle.
Vi er i gang med grønt samarbejde i ”Grønne Kolonihaver” med kommunen – mere
om dette i løbet af foråret – men sidste år blev det jo vedtaget at vi ikke må bruge
pesticider, så der er sikkert behov for udveksling af gode ideer havelejere imellem
til hvordan man takler de små grønne planter, der kommer der hvor de ikke skal!

Generalforsamling
Roskilde Haveselskab afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 10. marts 2016 kl. 18.00
i Restaurant Håndværkeren, Hersegade, 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 ændringsforslag til nye standardvedtægter for de
enkelte haveforeninger som følge af Kongressen i 2015.
HUSK tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til din egen haveforenings formand eller
kasserer.
Vi glæder os til at se mange havelejere.
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Kredsen
De enkelte haveforeninger holder alle generalforsamling i løbet af februar måned – se under de
enkelte foreninger.

Gør som foråret –
Start på en frisk!

.

Nye vurderingsregler
Ja, det var der også i 2015 – men nu er reglerne mere tilpasset – luget igennem og endevendt på
Kolonihaveforbundets kongres. Reglerne er så klar fra nu – men vurderingsudvalgene skal jo have
en chance for at lære dem – først uddannes kredsens Super-brugere, der efterfølgende underviser
de, de enkelte havers vurderingsudvalg – så fra 1. april, håber vi at være klar.
Det betyder også at der ikke vurderes haver før i slutningen af foråret – med mindre det er
absolut nødvendigt (dødsbo-skilsmisse e.l.) Irriterende? – tja – men sådan har det jo været hvert år –
nu er det bare helt klart, da vi står med nye regler.
Det kan i denne sammenhæng jo også bemærkes, at det kan være svært at vurdere i kulde og sne,
samt at det er frivilligt arbejde, og de fleste skruer jo drastisk ned for blusset om vinteren, når man er
flyttet retur til vinterboligen.
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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Så blev det 2016
Kære alle Granlynitter, vi ønsker jer et rigtig godt nytår år og håber alle har fået en god start på det
nye år. Nu er vi på vej til længere og lysere dage og på vej til endnu en sæson i vores dejlige Granly.

Vi har jo næsten haft efterårs vejr hele november og december, lige med undtagelse af et par dage i
november, hvor vi fik rigtig meget sne. Det gik udover rigtig mange træer og hække, så hvis du ikke
allerede har været ude og kigge til din have er det en rigtig god ide at slå en tur forbi.
Vi har desværre også igen, været udsat for indbrud i nogle have, endnu en grund til at kigge forbi din
have.
Nu har vinteren fået sit tag i Granly, så
Månedens vandspareråd
”Luk for vandet i din have, så slipper vi for vandspild”

Kom lad os mødes den. 24. januar
Vi holder åbent i foreningshuset Granlyst fra kl.13-15 hvor du som vanligt kan købe øl og sodavand
og få en sludder med de andre have lejere.Der vil selvfølgelig og være en kop kaffe til dem der skal
have varmen. Håber vi ses.

Fastelavn søndag den. 7. februar
Vi afholder fastelavn i Granlyst fra kl.13-16 så på med udklædningstøjet og det varme tøj og kom ned
og slå katten af tønden. Der vil være muligehed for at købe øl/vand og varme pølser.
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Sæt x i kalenderen lørdag den 13. februar
Der afholder vi genralforsamling i Ringparkensbeboerhus fra kl.13-? Kom og giv din mening til kende
og en rigtig god mulighed for at ses inden sæsonen går i gang igen.
De bedste nytårs hilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.
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, sagsbehandlingstiden er over 6 måneder. Så er i forberedt.
Køkkencontainer
Sidste dag med container i denne omgang er 11. januar, hvor den bliver afhentet for denne
omgang efter jul/nytår. Som sædvanlig vil der være container igen fra 1. april 2016.
Generalforsamling
Afholdes den 16. februar 2016 i Boligselskabets fælleshus på Låddenhøj, i år bliver der serveret
smørrebrød i stedet for stegt flæsk og persillesovs. Nærmere følger med indkaldelsen senere i
denne måned.
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.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Kære medlemmer
Nu er vi midt i vinteren, og snart er foråret på vej
I 2015 har vi kun haft voldsomt snefald et par dage i
november, men til gengæld masser af regn, som har fået
hullerne i vejen til at træde tydeligt frem. Så husk: Krat op
med riven omkring hullet, fyld det med de store skærver
og dæk med det finere grus.
Generalforsamling 2016
I slutningen af januar vil alle medlemmer med posten
modtage indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den. 14. februar 2016, kl. 14.00 i
Æblehavens Beboerhus.
Som sædvanlig byder vi på kaffe/te og kringle, og håber at
et repræsentativt antal medlemmer møder op, så vi bl.a.
kan stemme om tilføjelser/ændring til $16b i vedtægterne.
Åbning for vandet
Vi åbner for vandet og holder standerhejsning påskedag
søndag den 27. marts 2016. Forinden har vandudvalget
tjekket alle jordstophaner, så hold havelågen ulåst fra den
20. marts.
Fællesarbejde
Info om renovation og fællesarbejde bliver offentliggjort på
hjemmesiden i marts måned.

Indbrud
Heller ikke i år er vi sluppet for indbrud. Det er naturligvis
ubehageligt for de havelejere, det er gået ud over, men i
det store hele har der ikke været voldsomme ødelæggelser.
En vis aktivitet i kolonien, også i disse mørke måneder, er
nok med til at holde ubudne gæster lidt på afstand. Så lad
spadsereturen gå rundt om Solvang.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth og Susan
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Så er det tid til over havelågen igen og vi skriver nu 2016 så derfor ønsker vi alle her igennem alle et
rigtigt godt nytår.
Når vi ser tilbage på 2015 har det været et år med mange gøre mål, mange ting der skulle tages
beslutninger om. Der skal ikke være tvivl om at det ikke er blevet nemmere at være bestyrelse i en
havekoloni, tiderne har ændret sig markant, man kommer ikke hinanden ved længere, og bestyrelsen
er tit og ofte et udskældt folk, og det er rigtig øv, vi gør et stykke arbejde på helt frivilligt basis, og
prøver at dele sol og vind lige, men det falder ikke altid i god jord.
Når man køber et kolonihave hus er der mange der tror man har købt det hele, men det er ikke
tilfældet, man har købt et hus og grunden ejer kommunen, og i tidernes morgen er der lavet nogle
regler på en generalforsamling som bestyrelsen skal henholde sig til, det var bare lige en kort
bemærkning.
H/F Hvilens bestyrelse har flg. punkter på dette nummer af over havelågen.
Generalforsamling:
Afholdes søndag d. 28-02-2016 kl. 13.00 i Ringparkens beboerhus på Sønderingvej 51c i Roskilde
indkaldelsen kommer ud til hver enkelt haveejer som den plejer.
Tinglysning:
Vi skal meddele at tinglysningen vedrørende de 70 m2 bebyggelse er nu på plads vi vil informere
mere på vores generalforsamling, men skal blot sige at alt byggeri stadigvæk skal godkendes af
bestyrelsen med tegning, vi skal gøre opmærksom på at har man et bygget areal på 70 m2 kan man
selvfølgelig ikke bygge mere på grunden, dog regnes drivhus og carport ikke med i de 70 m2 man
skal dog søge om tilladelse til carport.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Åbning for vandet 2016.
Vandet vil blive åbnet d. 20-03-2016 kl. 10.00 hvis vejret tillader det så hold jer informeret på vores
opslagstavle.
Adresse ændring:
Bestyrelsen er rigtig kede af at man glemmer at meddele adresse ændring da dette ikke går
automatisk, så vil i være søde at enten at sende os en mail eller lægge en besked i vores postkasse
at i er flyttet.
Mail adresser:
Vi er rigtig glade for de mail adresser vi har fået men der er ikke mere end ca. 57 der har givet deres
mail adresse så vi gør et nyt forsøg for at få flere der vil på vores generalforsamling ligge en liste man
kan skrive sig på, vil i godt være søde at skrive en rigtig mail adresse med store eller små bogstaver
da det gav store problemer da vi skulle sætte ind sidste gang. Vi syntes det er en rigtig god ide at vi
har så mange mail adresser som muligt, så vi kan skrive hurtigt til jer hvis der sker nogle ting i vores
koloni, som f.eks. sidt på sæsonen hvor vi havde mange indbrud.
Opsyn med jeres haver:
Vi vil også meget gerne bede jer om mere opsyn med jeres haver, vi må konstaterer at vi har haft en
del storm her på det sidste og mange haver har væltede træer, især ud mod vores veje, så vær søde
at fjerne disse træer, vi har også igen fået ødelagte træer langs åen, vi skal meddele at det er
kommunens træer og vi har kontaktet dem, og de vil komme og kigge på træerne. Dette var alt for
denne gang, vi skal dog lige sige hvis man ønsker Over Havelågen på tryk kan man henvende sig til
bestyrelsen og vi vil sørge for at i for det, vi kan godt være i tvivl om hvor mange der læser Over
Havelågen på vores hjemmesidde men dette vil vi berører på vores generalforsamling.
Rigtig godt nytår til alle
Med venlig hilsen
H/F Hvilens bestyrelse
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H/F Vestervang
Bestyrelsen ønsker alle godt nytår.
Tak for en rigtig god havesæson i 2015. Vi håber, du/I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind
I det nye år.
I 2016 mødes bestyrelsen første gang torsdag den 14. januar kl. 19 og herefter fast kl. 19 den anden
torsdag i hver måned – august og december måned undtaget.
Fra 1.april til 1. november vil der være kontortid fra kl. 18 til 19. Den anden torsdag i hver måned august måned undtaget.
Ordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Hf. Vestervang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. februar 2016 kl.
19.00 i RB06’s klubhus, Rådmandshaven 6, 4000 Roskilde.
Den 10. januar 2016 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 til.
sekretaer@hfvestervang.dk. eller læg besked i postkassen på foreningshuset
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
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Det er blevet frostvejr, 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 søndag den
21. februar 2016 kl. 11.00 i Ringparkens Beboerhus, Søndre Ringvej 51, 4000 Roskilde.
Evt. forslag som ønskes bhandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den
10. januar 2016.
Dagsordenen vil blive udsendt senest 14 dage før.
Bestyrelsen vil servere kaffe/the og en kage.
Vand:
Vandet vil blive åbnet før Påske, selvfølgelig afhængigt af vejret. Husk at lukke for stophanerne.
Der kan følges med på Hf. Maglehøjs hjemmside: www.hfmaglehoej.dk
Kontakt til bestyrelsen uden for sæsonen benyt: post@hfmaglehoej.dk
Bestyrelsen ønsker alle kolonilejere og deres familie et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle
sammen i 2016.
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Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer i Hf. Roarsgave et rigtigt godt nytår i 2016
Husk at der er generalforsamling D. 14/2-2016 i Ringparkens beboerhus fra kl. 14.00.
Ja nu er vinteren i fuld gang og man går der hjemme og tænker på, hvornår kan vi flytte haven igen
og hvilke projekter skal vi gå i gang med i haven, dette planlægges inden sæsonen starter
Såfremt I ikke har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen, kan det jo være grundet i har glemt
at informere bestyrelsen om jeres nye adresse.
Vi kan se at der er stadigvæk er nogle medlemmer der ikke overholder vores vedtægter ang.
overnatning i vores havekoloni uden for sæson, dette vil der blive slået hårdt ned på.
Husk at få lukket for jeres stophaner og få proppet af inden vandet åbnes igen, information om
hvornår der åbnes vil stå i vores informationstavle..
Mvh
Bestyrelsen
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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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