Over
Havelågen
Nr. 1 Januar 2017 31. årgang

Nytår i Dubai – UAE Mellemøsten

Billedet er fra 1905 – der er sandelig sket noget siden!
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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: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio april 2017

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

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: Sophie Zeeb

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

den 2. april 2017 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Lyset er på vej tilbage
Nylig passerede vi årets korteste dag – vinter solhverv - og nu bliver der flere og
flere lyse minutter for hver dag, der går, og snart er det atter havesæson.
Nå nå, ja så hurtigt går det måske ikke, men der jo intet forgjort i allerede nu at
planlægge det kommende års giftfrie have.
Roskilde Haveselskabs nytårsønske er et godt kommende have år, med dejligt
vejr, solskin om dagen - passende mængder regn om natten – masser af flotte
blomster, grøntsager og andet i haverne – skål for det – og rigtig godt nytår til alle!

Giftfri have
Det minder mig jo lige om, at alle kolonihavelejere i Roskilde, da bør tilmelde sig
”Giftfrie haver”. Vi må jo ikke bruge gift og pesticider, men er med til at hjælpe med
genbrug af alt i naturen.
Danmarks naturfredningsforening har startet denne gruppe, man kan tilmelde sig,
og samtidig få en bog med gode råd til giftfrie haver. Blandt andet gode råd om
hvordan vi kommer ukrudt til livs uden brug af gift – måske mindes i tidligere omtale
af ”ajle mød skvalderkål”.
Du kan tilmelde dig her: http://www.giftfri-have.dk/tilmeld-have/
Vi kan være med til at skabe et rigtig godt miljø for dyr, der også gavner vort miljø. Hvem vil ikke
gerne have pindsvin i haverne, så der er nogen til at konsumere dræbersnegle og andre, der spiser
og ødelægger vore afgrøder.
Tænk, at der kun er tilmeldt knap 10.000 haver, der samlet dækker under 20 km2 – det er da for
snoldet i et land med masser af grønne områder – og mange kolonigaver.
Lad os i Roskilde Haveselskab – hver og en – melde til, så vi er med til at vise vejen til at bevare rent
grundvand og dermed drikke vand – også til vore tipoldebørn!

Repræsentantskabsmøde 7. marts!
Roskilde Haveselskab afholder ordinært repræsentantskabsmøde
Tirsdag, den 7. marts 2017 kl. 18.00
på 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
vores vedtægter.
HUSK tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til din egen haveforenings formand eller kasserer.
Vi glæder os til at se mange havelejere.
Dagsorden med bilag fremsendes til de enkelte kolonihavers formand og kan rekvireres hos dem 3
uger før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på kredsrepræsentantskabsmødet, skal være Haveselskabets
kredsformand i hænde senest den 15. januar.
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Kredsen
Hvad skal der diskuteres i år?
Skal der snart kloakeres, så vi slipper for de tunge tankbiler, der ødelægger vores haver?
Skal vi bede haveforeningerne lave ”havekoloni-olympiade”?
Der kommer ny skraldeordning fra 2018, berører det os?
Eller hvad har du på hjertet – mød op og deltag i en konstruktiv debat.
De enkelte haveforeninger holder alle generalforsamling i løbet af februar måned – se under de
enkelte foreninger her i bladet.
Gitte Hess
Kredsformand
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Hf. Bregnevang
Bregnevang holder årsmøde mandag, den 10. april 2017, på Restaurant Håndværkeren.
Har du have i Bregnevang, så afsæt allerede nu datoen. På dagsorden er bl.a. debat om beplantning
af fællesarealer samt hvordan vi kan klare at holde disse.
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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Velkommen til 2017
Vi ønsker jer alle 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 lidt sne, men heldigvis ikke så meget som sidste år.
Vi har desværre igen, været udsat for indbrud i nogle haver, så det vil være en rigtig god ide at
køre forbi og kigge til haven en gang i mellem.
Vand, vand og atter vand
Vi har været en tur rundt i Granly, da vi har et rimeligt stort vandspild i kolonien.
Vi fandt flere steder hvor vandet ikke er lukket og haner der drypper, det er bare ikke i orden,
vi er jo alle med til at betale for vandet. Så gør alle i Granly en tjeneste og luk for dit vand.

Månedens vandspareråd
”Luk for vandet i din have, så slipper vi for vandspild”

Kom lad os mødes den.15. 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.
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Fastelavn søndag den. 26. 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.

Sæt x i kalenderen lørdag den 18. feb
Der afholder vi generalforsamling 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

Godt nytår og velkommen til 2017
Ordinær generalforsamling
Afholdes den 15. februar 2017 i Boligselskabet Sjællands beboerhus Rørmosen 71B. Dagsorden
udsendes senere i denne måned.
Der serveres naturligvis igen stegt flæsk med persillesauce alternativt hjemmerøget laks.
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.
Til sidst er der kun at sige på gensyn den 15. februar.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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”Og julen varer lige til påske…”
Ja, og påskeklokken er allerede på vej op af jorden ligesom erantis og ukrudt. Nu venter vi bare på foråret,
så vi kan komme ud i haven igen og fortsætte hvor vi
slap eller starte helt forfra med nye spændende
projekter. Om ikke ret længe kan vi begynde at så
vindueskarmen til og lægge kartofler til spiring, og om
et halvt års tid kan vi så glæde os over synet og høste
egne afgrøder, som af en eller anden grund altid
smager bedre.

Alle i Solvang ønskes et godt og fredeligt 2017 med masser af sol, hygge og liv i haverne!
Åbning for vandet
Vi åbner for vandet søndag den 26. marts, hvis det ellers er nogenlunde frostfrit. Det er meget vigtigt,
at alle venter med at åbne for vandet i haven, til vi er færdige med at tjekke det fælles vandsystem for
lækager. Det er jo nogle gamle rør fra 80’erne, og med al den tunge trafik, vi efterhånden har i
kolonien, må vi regne med, at brud kan opstå. Har blot 1 have åbnet for sit eget vand, inden
vandudvalget er færdige med at tjekke, vil det ligne en lækage, som vi så skal i gang med at finde og
få repareret. Så vent med opvasken, gulvvasken, vinduespudsningen og kaffebrygningen til efter
standerhejsningen i foreningshaven.
Fællesarbejde og renovation
Vi sender skema for fællesarbejde, renovationsordning og invitation til standerhejsning ud til alle pr.
e-mail/brev i begyndelsen af marts. Den nye affaldsordning træder først i kraft om et år, og
bestyrelsen har i samarbejde med kommunen besluttet at udvide affaldspladsen til glas, pap, papir
og batterier ved Holbækvej med en container til metal. Ved skolestien erstattes den store container til
dagrenovation med små containere til bioaffald og restaffald. Derfor
skal der i løbet af 2017 etableres et fliseareal ved siden af grusbunken,
så tømningen kan foregå nemt og ordentligt.. Vi beder alle overholde
åbningstider for haveaffald, så ordningen er ens for alle. På foreningens
hjemmeside findes en grundig gennemgang af den nye kildesortering,
der træder i kraft i 2018.
Generalforsamling
Søndag den 12. februar 2017 kl. 14.00 afholder vi ordinær
generalforsamling i Æblehavens Beboerhus, som vi plejer med kaffe og
kringle. Vi håber, rigtig mange medlemmer vil lægge vejen forbi og
være med til at tage stilling til de forslag, vi har modtaget. Indkaldelsen
sendes ud i midten af januar med almindelig post, så hold øje med den
store kuvert i postkassen! Bestyrelsen har brug for 2 nye medlemmer,
der vil være med at sætte deres præg på Solvang, og alle er hjertelig
velkomne til at melde sig, - også selvom du er ny i foreningen. Når
referatet er klar, bliver det hængt op i skabet på foreningshuset og lagt
på hjemmesiden.
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Indbruds- og stormsikring
De kolde vindes tid er i fuld gang, og det er en god ide at slå et slag forbi
haven for at sikre sig, at ingen løse genstande er havnet i naboens have
eller har forårsaget skader på egne eller andres huse. Jo flere vi er, der
færdes i kolonien om vinteren, des vanskeligere er det også for tyve at
komme til uforstyrret at begå indbrud. Skulle det alligevel ske, skal det
anmeldes til politiet og forsikringen.
Fuglefodring
Er man først begyndt at fodre fugle i haven, regner de jo med et vist
lager, og så må man blive ved. Verdens bedste opskrift på hjemmelavet
foder er: Smeltet palmin eller margarine tilsat havregryn, solsikkekærner,
hampefrø og jordnødder. Når blandingen er afkølet, kan man forme små
bolde, der kan anbringes i et lille net, man nemt kan flette af havesnor.
Samletanke
Vi har lige nu 15 haver med samletank i Solvang, og flere kommer til.
Desværre har vi haft bøvl med en enkelt kloakmester, som af og til fremsender mangelfulde eller
misvisende tegninger. Derfor vil vi gerne opfordre de medlemmer, der fremover ansøger om
samletank, om selv at udforme tegningen efter den vejledning, der findes på hjemmesiden eller
udleveres i kontortiden sammen med et tegneark. Vi er nødt til at sikre, at fremtidige lejere på
havelodder med samletank ikke er fejlinformerede om placering, type og tilslutning. Vær også
opmærksom på, at bortskaffelse af jord og lovpligtig alarm ikke altid fremgår af tilbuddet fra
kloakmesteren.
No dig
De fleste graver stadig køkkenhaven om efteråret, fordi jorden efter
sigende skal frostsprænges, så den er nemmere at kultivere om
foråret. Andre hævder, at det slet ikke er nødvendigt, og at man roligt
kan skåne ryggen og læne sig tilbage. Man ødelægger nemlig jordens
struktur og gør den kompakt og hård i længden. Lægger man et godt
tykt lag mere eller mindre omsat kompost ovenpå bedene om efteråret,
klarer mikroorganismerne resten, og jorden bliver løs og fin helt af sig
selv. Måske ikke i dybden, men de fleste afgrøder vokser jo også kun i
det øverste lag, og gulerødderne skal nok finde vej. Der er opstået en
hel bevægelse af havefolk, der eksperimenterer med No-dig-metoden –
og med fine resultater. Til gengæld ser det ikke så pænt ud om
vinteren. Det gør det heller ikke om sommeren, hvis man lader
planteaffaldet ligge mellem rækkerne og formulde af sig selv, men
måske skal vi til at vænne os til nye indtryk og udtryk i kolonihaverne.
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Nye arrangementer
Mange samler egne frø af blomster og grøntsager i løbet af efteråret. Har du lyst til at bytte, så tag
frøene med til standerhejsning søndag den 27. marts i foreningshuset. Og har du en god ide til et
arrangement, en lille klub eller et udvalg, du synes, vi mangler i Solvang, så er der afsat penge til, at
du kan stable noget på benene. Vi har jo et foreningshus, der står til medlemmernes rådighed.

På bestyrelsens vegne
Anne Marie.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Så er der atter gået et år tiden løber med hastige skridt på både godt og ondt H/F Hvilen har også
måtte sande at det ikke har været uden problemer, der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling
d. 29-08-2016 med ny formand og kasser, der har været rigtig mange ting at tage hånd om.
Generalforsamling: afholdes d.26-02-2017 kl. 13.00 i Ringparkens beboerhus.
Indkaldelsen vil være jer i hænde pr. brev i starten af februar.
Åbning for vand 2017 hvis vejret tillader det bliver søndag d.26-03-2017 kl. 10.00
Info:
Vi skal gøre opmærksom på at det kniber med at haveejere giver bestyrelsen besked når man flytter
adresse, vi ved godt det er sagt mange gange, men man glemmer altså at give bestyrelsen besked vi
får ikke jeres adresse fra kommunen.
Mail adresser:
Vi har rigtig mange mail adresser vi får retur når vi sender meddeles ud til jer, hvis i ønsker at vi skal
sende meddelelser ud til jer er det vigtigt, at vi har den rette mail adresse.
Folkeregister adresse er også meget vigtigt at vi får en korrekt adresse, da vi har fået besked fra
Kolonihaveforbundet at vi har rigtig mange forkerte adresser på udsendte Haveblade, og der kommer
alt for mange retur det koster altså rigtig mange penge.
Så vil alle modtage indkaldelsen til generalforsamlingen, så er det nu man henvender sig med evt.
ændring af adresse inden d. 23-01-2017 da vi pakker til generalforsamlingen denne dag
Rigtig godt Nytår til alle
Med venlig hilsen
H/F Hvilens bestyrelse
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H/F Vestervang
Kære alle kolonister i Hf. Vestervang
Vi håber, I har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i det nye år.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder det første møde i år den 12. januar. kl.19.
I 2017 holder vi bestyrelsesmøde kl. 19.00 hver 2. torsdag i alle måneder – dog ikke i august og
december.
Kontakt til bestyrelsen
Du kan træffe bestyrelsen i kontortiden kl. 18-19 hver 2. torsdag i perioden fra 1. april til 1. november.
Alternativt, så send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller kassererhfv@gmail.com
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 afholder bestyrelsen ordinær generalforsamling i RB06’s klubhus,
Rådmandshaven 6.
Den 10. januar 2017 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Senest 14 dage før generalforsamlingen modtager du en e-mail eller et brev med indkaldelse,
regnskab og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ændringer
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller e-mail. Send en mail til
kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det.
Send en mail til sekretaer@hfvestervan.dk og oplys navn og have nr., og skriv også gerne
emailadressen.
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.
MobilePay
Foreningen har fået MobilePay. Det vil du høre mere om i 2017.
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H/F Vestervang

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.
De eneste ubudne gæster, vi indtil videre har hørt om er de rådyr, som finder føden i vores haver
vinteren igennem.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Velkommen til 2017, året hvor H/F Ny Maglehøj kan fejre 50 års jubilæum.

Vi glæder os til at fejre det sammen med alle jer glade og positive Maglehøjere.
Den store Jubilæumsfest bliver lørdag den 12. august. Reserver allerede nu datoen!
Traditionen tro starter vi med Generalforsamling i februar. Generalforsamlingen afholdes søndag den
19. februar 2017 kl.11.00 i Ringparkens Beboerhus, Søndre Ringvej 51 C, 4000 Roskilde.
Dagsordenen vil blive udsendt senest 14 dage før.
Bestyrelsen serverer lidt flydende og fast føde.
Vandet vil blive åbnet omkring 01.04.2017, selvfølgeligt afhængigt af vejret. Husk at lukke for jeres
stophaner.
Der kan følges med på Hf. Maglehøjs hjemmeside: www.hfmaglehoej.dk
Kontakt til bestyrelsen uden for sæsonen benyt: post@hfmaglehoej.dk.
Bestyrelsen ønsker alle Maglehøjere og deres familie et rigtigt GODT NYTÅR.
Vi glæder os til at se jer alle i 2017.
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Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer i Hf. Roarsgave ET RIGTIGT GODT NYTÅR
Husk at der er generalforsamling søndag d. 12-02-2017 kl.14.00 i Ringparkens beboerhus.
Husk at få lukket for jeres stophaner og få proppet af inden der åbnes for vandet igen.
Information om hvornår der åbnes, vil stå i vores nye informationstavle.
Hvis i har skiftet adresse i løbet af vinterhalvåret, er det vigtigt at informere bestyrelsen om dette, det
gøres via vores postkasse som hænger udenfor ved kontoret.
Mvh
Bestyrelsen
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