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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 oktober 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

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. oktober 2016 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Sikke da en forsommer……
Masser af sol og varme i maj og juni – masser af dejlige timer til at gå i haven og få
styr på den – herligt!
Det hele voksede jo langsomt, for hvor var vandet – i vandslangen ja, men den siger
vi jo I skal spare på, for vand, det koster jo.
Det har været godt vejr for haverne, og så skal man bare vente til det bliver Festival
tid, så kommer der det modsatte vejr af, hvad der har været – og ja i år kom regnen i
festivalugen – den begyndte allerede St. Hans aften.
Måske var det for at forhindre for mange hekse i at komme afsted på kosteskaftet –
nå nej – hekse er der jo ingen af i kolonierne ☺ - men bål var der mange steder –
hyggeligt! – og nu har væden været med til at sætte gang i alle afgrøder.

Årets fund af præmiehaver
… er i fuld gang – I nogle kolonier er præmiehaverne fundet, mens andre
må vente lidt endnu – den 16. juli er vi færdige – og alle får deres præmier i
løbet af sommeren.
Der er stadig mange have at vælge imellem i de enkelte kolonier, men vi
må nok også erkende, at en del nye lejere, måske ikke går helt så meget at
have en præmiehave, som man tidligere gjorde – og det er da helt
forståeligt – der er jo meget at se til arbejde – måske børn og andre
fritidsinteresser.
Grundlag for udpegning af haver er at haven skal være velpasset – om der så er køkkenhave, haven
er børnevenlig, eller masser af blomster, er op til de, der udtager haver at vurdere.
Men det er også indtrykket, at mange ikke lige ved, hvordan man skal holde have på en nem og
overskuelig måde – nogen siger endda ”Mit ukrudt vokser hurtigere end andres…” eller ” Jeg syntes
de gule blomster er så pæne, jeg nåede bare ikke at fjerne dem inden de blæste ind til naboen” og
mange andre gode forklaringer.
Det har ført til at vi kunne overveje kurser i

”Havebrug”
”Det skete i de dage” – nærmere betegnet efteråret 1938, at AOF Roskilde, som første aftenskole fik
ministeriel godkendelse af faget ”Havebrug”.
Der var 21 kursister fra kolonierne i Roskilde, der meldte sig til 20 herlige lære- og diskussionsaftener, startende med jordbundsprøver, gødskning – sæsonarbejdet, beskæring med mere.
Er det mon ikke noget vi skal genoplive? – Jeg kunne da have god gavn af at lære noget om
beskæring, vanding, drivhus og hvornår skal man gøre hvad i haven – ja vi kan jo alle læse
Havebladet fra kolonihaveforbundet – men at diskutere og lære af andre, vil da være langt mere
givtigt!
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Vil du være med til 4-5 aftener i foråret? Ja ja, jeg ved godt, at ingen
reagerer på noget i dette blad – men snak alligevel med din bestyrelse
og få dem med på ideen ☺.

Grønt Råd
For netop et år siden skrev jeg i ”Over Havelågen” om samarbejde med
kommunen – og efterlyste ideer til dette – det var ikke mange forslag der
kom ind på mailen (= ingen) – men der var aktive fra nogen af kolonierne, der meldte sig under
fanerne – og vi har gennem det forløbne år holdt nogle møder, og prøvet at pejle os ind på
samarbejdsformen og vi fik nogle gode debatter.
Et helt klart resultat er pjecen ”Den økologiske kolonihave”, som er en rigtig god inspiration til,
hvordan du kan passe din have uden brug af pesticider og lignende. – ”Brug hovedet i stedet for
sprøjten” som Kirsten fra Vestervang og Gerd fra Granly, skriver – de har i fællesskab udarbejdet
pjecen – stor tak til jer.
Alle havelejere i Roskilde burde have fået denne pjece – ellers kan den hentes i jeres bestyrelse –
ligesom den ligger på Roskilde Haveselskabs hjemmeside.
Nu var det tid at evaluere samarbejdet – og vi er enige om at nedlægge denne gruppe, men fortsætte
en tæt dialog mellem kommunen og de enkelte kolonier – derved er det netop den enkelte kolonis
ønsker om temaer og debat, der kan tilgodeses.
Et af emnerne, som alle skal forholde sig til er administration af ny affaldsordning, som kommunen
har vedtaget skal i gang fra 2017 – der har vi alle brug for en god dialog, for at få det til at fungere
optimalt.

Fortsat god sommer til alle
Gitte Hess, kredsformand
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Hf. Bregnevang
Forretningsudvalget var på haveudtagning i Bregnevang den 30. juni.
Mona Pedersen, have 1 får 1. præmien i år.
Stort tillykke
FU
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Lad ukrudtet udrydde sig selv!
Ajle mod de seje ukrudtsplanter.
Filosofien bag ajle er, at planterne ikke bryder sig om deres egen død. Derfor virker ajle af fx
skvalderkål mod skvalderkål, ajle af mælkebøtte mod mælkebøtter, ajle af brændenælde mod
brændenælder, ajle af padderokke mod padderokker osv. I princippet burde der ikke være nogen
grænser, for vi har sågar med held dræbt piletræer med ajle lavet af piletræers blade, men vi har
naturligvis ikke testet alle slags planteajler.
Lige meget hvilken planteajle der er tale om, brygger man den ved at plukke en
spandfuld af den ukrudt, man ikke ønsker på det pågældende sted. Derefter fylder
man spanden med vand, dækker den til, og lader ajlen stå i to til tre uger – indtil
der dannes en hinde af råd over vandet. Ajle lugter ikke godt, men bland én del ajle
med tre dele vand og vand tre aftener i træk på ca. samme tidspunkt – gerne når
jorden er tør - og efter nogle uger skulle ukrudtet begynde at blive misfarvet.
Herefter vil det visne væk. Skulle ukrudtet være genstridigt, kan vandingen
gentages – igen tre aftener i træk på ca. samme tidspunkt – og med samme blandingsforhold eller
stærkere.
Eftersom ajlen vandes ud om aftenen, optages det via rødderne i løbet af natten, hvor fordampningen
er mindst, og derfor skades rødder såvel som resten af planten. Dog skader ajle af fx skvalderkål kun
skvalderkål, og derfor kan man bruge det igen og igen uden at skade andre planter i nærheden. Husk
dog, at hvis du vander fx skvalderkål med ajle, skal du ikke spise det bagefter.
Hvis du har flere typer ukrudt, er det mest effektivt først at vande for den ene slags, derefter vente en
uges tid, og derefter vande for den anden slags. På den måde er jorden mest tør, og ukrudtet vil
derfor optage ajlen hurtigere.
Jeg har prøvet – og det virker!
Gitte Hess - kredsformand
Ovenstående gåde råd er fra nyheder fra Giftfri Have
Som Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag .
Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra 30
tons sprøjtegift om året.
Vil du tilmeldes Giftfri Have – eller modtage deres Nyhedsbrev, så tilmeld dig på deres hjemmeside: www.giftfri-have.dk.
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Præmiehaver
Lørdag d. 25. juni var hf/Hvilen forbi for at udtage haver, i år blev det
John Agertoft
Have 128
Karl Pedersen
Have 203
Bjarne Hansen
Have 230
Bjarne Larsen
Have 236

Et stort tillykke til jer
Lørdag den 16. juli 2016 kl. 16.00 i Granlyst.
Gå ikke glip af sang og musik samt en tur til Tyrol.
Vi starter kl. 16.00 med at synge kendte melodier fra vores sanghæfte i Granly.
Du har også mulighed for at give et nummer – vi har Karaoke anlæg – det bliver
rigtig sjovt.
Når vi har varmet stemmerne op slår vi over i Tyrolerfest.

Så kom glad og munter i Lederhosen eller som Heidi von der Berge. Vi synes det
kunne være rigtig sjovt/festligt, hvis alle kommer udklædte. Glem ikke danseskoene.
Øl, vin, vand og pølser med brød kan købes til de sædvanlige fordelagtige priser.
Gå ikke glip af denne super fantastiske eftermiddag og aften.
PS. Ses vi – ja det tror jeg da vist nok vi gør!
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Den 23 og 24. juli afholder vi FUGLESKYDNING og BØRNEDAG
Lørdag er Fugleskydning for voksne – lotteri – tombola – skiveskydning –
ballonskydning – og alt muligt andet. Der vil være masser af præmier, samt
pølsevogn med Burgere - flæskestegssandwich og selvfølgelig pølser og hotdogs –

Hvis du vil være med til at skyde fuglen ned, skal du komme i Granlyst mellem 1011 og købe et nr. det koster 50 kr.
Vi mødes i Granlyst, hvor vi derefter går samlet op og henter vores fugledronning
kl.13.
Søndag er Børnenes dag med Ræveskydning for de unge – og masser af aktiviteter
for alle børn. Der mødes vi ligeså i Granlyst og går samlet op og henter sidste års
rævekonge kl.13.

Sommerfest lørdag d. 6.August kl.18
Så er det endelig tid til vores sommerfest igen, du skal som vanligt selv medbringe
mad, der vil være mulighed for at købe billige drikkevare i baren. Vi sørger for
tallerkner, bestik og god musik, du sørger for højt humør og danseskoene. Pris 50
kr. billetter kan købes i Torsdagsbaren.
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Sæt nu farten ned!!!!!!!!
Så er det vist til en genopfriskning af færdselsregler i kolonien, man må max køre
15 km i timen, husk at sige det til gæster og pizza buddet

Ventelister
Vi har så meget gang i have salget at vi er blevet nødt til at oprette venteliste.
Hvis du vil vide mere kan du læse om det på vores hjemmeside mail@hfgranly.dk
De bedste sommer hilsner

Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Rundkørsel ved nr. 3-8
Er nu omlagt, og der er blevet betydelig mere plads for havelejere rundt om samt for de som skal
rundt deroppe.
Containerdage
I maj prøvede vi noget nyt, open-top container ved have 4-5, og bunke ved 45-46, det virkede fint
iflg. vores containervagter og så kostede det kun det ½ af, hvad vi normalt har betalt. Det prøver
vi igen til efterårets containerdage.
Nye vedtægter, forening og kreds
Alle kan få dem udleveret på fællesdage, blot i husker at krydse jeres navn af på listen.
Fællesdag juni
Høj sol og malerbøtter og smil er en god kombination. 1000 tak til malerholdet der sørgede for at
vi fik malet sydsiden af foreningshuset, sydsiden af garagen samt indvendigt i foreningshuset.
Billeder kan ses i galleriet på vores hjemmeside.
Havevandring/ukrudtstur
Bestyrelsen foretog dette i juni og resultatet var ikke just opmuntrende, når der skal sendes 18-20
breve ud, det må vi kunne gøre bedre fremover.
Haveudtagning
Haveforeningen Solvang kommer på besøg hos os den 16. 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
Sommeren er i fuldt flor, og vi havelejere nyder jo både sol og
regn - helst bare hverken for meget eller for lidt af nogen af
delene. Vejret bliver mere og mere uforudsigeligt, og vi må
tilpasse os. Lidt kan vi dog gøre selv for at hjælpe naturen på
fode. Vi kan anvende regnvandet til vanding af haven og
haveaffaldet til kompost. Vi kan forsøge at udrydde de invasive
arter og gøre vore haver mere attraktive for kryb og kravl, der
holder sygdomme borte fra afgrøder og blomster. Det gælder
om, at opfatte naturen som en ven i stedet for en fjende, og
der er mange gode råd at hente bl.a. i pjecen Den økologiske
Kolonihave, som er/vil blive uddelt til alle medlemmer sammen med de nye vedtægter.
Ekstraordinær generalforsamling nr. 2
Den 18. maj lykkedes det omsider at få valgt en bestyrelse i Solvang. Med 66 fremmødte og heraf 50
stemmeberettigede gik det pludselig meget hurtigt, og i løbet af et kvarter var bestyrelsen fuldtallig
med Sophie Zeeb, have 28 som kasserer, Charlotte Jensen, have 59 som næstformand, Simon
Schutzmann, have 21 og Ole Borg, have 19 som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er Hanne
Grenaa Larsen, have 118 og Birte Olsen, have 92. Vi byder de nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen. De har allerede vist deres værd, og gør en stor indsats for foreningen.
Nye vedtægter
De nye vedtægter har længe ligget klar i foreningshuset, og en del af dem venter stadig på at blive
hentet. Vi deler de sidste ud ved fællesarbejde. Vedtægterne er medlemsbevis og skal afleveres ved
salg og overdragelse. Vær opmærksom på § 16b, hvor det bl.a. tydeligt fremgår, at brug af motordrevne redskaber kun er tilladt på hverdage indtil kl. 20, og brug af el-værktøj er tilladt på alle
hverdage indtil kl. 20.00 samt på søn- og helligdage fra kl. 9.00 til 12.00.
Kontoret er igen åbent hver onsdag kl. 19.00-21.00
Desværre er der den sidste tid opstået ventetid på byggesager, vurdering og overdragelse. Det
skyldes dels, at det blev højsæson, før vi fik valgt en fungerende bestyrelse, og dels et antal sager,
der kræver ekstra opmærksomhed. Vi beder derfor om forståelse for det arbejdspres, der lægges på
de forholdsvis få frivillige kræfter, der driver foreningen.
Grønt Træf aflyst
Der opstod uenigheder i samarbejdet mellem Roskilde Haveselskab og Roskilde kommune, og til
manges fortrydelse måtte arrangementet i Solvang aflyses. Det er endnu ikke afklaret, om vi skal
forsøge igen, eller om vi skal finde på noget selv. Har nogen ideer til et arrangement, der sætter
fokus på den bæredygtige have, hører bestyrelsen meget gerne fra jer.
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Sommerfest lørdag 30. juli 2016
Udvalget har planlagt et brag af en fest den 30. juli med god mad, underholdning og dans, så det
swinger til kl. 01. Invitationen er i skrivende stund på vej ud til alle. Vi håber på stor tilslutning,
ligesom de forrige år, og alle er velkomne til at give en hånd med. Tilmelding på kontoret onsdage
mellem 19.00 og 21.00 - senest 20. juli 2016 - og kun mod kontant betaling i lige penge.
Loppemarked lørdag 13. august kl. 10.00-15.00
Årets loppemarked er sat på skinner af udvalget, der har opslag i udhængsskabe og på hjemmesiden. Vil du have en bod, skal du henvende dig til udvalgets ansvarlige: Anne i have 73, Bente i
have 26 eller Else i have 46.
Udflugt for de frivillige 27. august
I år går turen til det økologiske landbrug på Fuglebjerggaard i Nordsjælland. Camilla Plum viser rundt
og fortæller om planter og dyr på gården. Frokosten indtages i haven og der bliver mulighed for
indkøb i både planteskole og gårdbutik. Solvangs frivillige bliver personligt inviteret, når vi nærmer os.
Hjertestarter
I slutningen af maj fik vi afslag på ansøgning om gratis hjertestarter hos TrygFonden. Vi benyttede os
derfor af et favorabelt tilbud på hjertestarter med fuld serviceaftale, 1 kursusplads om året og
psykologisk krisehjælp i forbindelse med evt. brug af hjertestarteren fra Falck. Hjertestarteren er sat
op på foreningshuset, og nu mangler vi bare en frivillig, der vil tage kurset og være Solvangs
hjerteløber det næste års tid.
Præmiehaver
Hf. Vestervang udtog den 18. juni de 3 haver i Solvang, de mente har fortjent Kolonihaveforbundets
præmie for særligt velholdt og sund have. Solvangs bestyrelse var særdeles tilfredse med valget, og
vi ønsker lejerne i have 6, have 67 og have 96 hjertelig tillykke! Præmier, diplomer, gavekort og
blomster bliver uddelt ved Efterårsmødet den 12. oktober.
Havevandring
Der er også haver, der ikke får præmie. Vær opmærksom på vedtægterne og de krav, der stilles for
vedligeholdelse af hus, have, hæk og vej, og tag godt imod bestyrelsen, når vi kommer rundt og
tjekker. Er man så uheldig at få havebrev, er det fordi, bestyrelsen skønner, der er grund til en
påmindelse, og vi forventer selvfølgelig, at den bliver taget alvorligt.
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50 års jubilæum
I foråret 1966 købte Niels og Lis Bærentsen have 36 i Solvang for 500 kroner. Den forrige ejer var
blevet ekskluderet pga. misligholdelse, og haven blev kaldt
“Lossepladsen”, men efter de forhåndenværende søms princip
og ganske ved egen kraft fik Niels og Lis med tiden banket
Solvangs flotteste hus og have op.
I begyndelsen var haven mest til nytte, og i mange år var den
børnevenlig, men som de første i Roskilde anlagde de en
prydhave, der lige siden er blevet præmieret hvert 5. år. Lige
bortset fra det år, hvor havekonsulenten påtalte utøj i en
solbærbusk, som Niels naturligvis omgående gravede op og
fjernede.
Niels og Lis medvirkede i Kanal Roskildes TV-udsendelse
“Haveforeningen Solvang nyder sommeren” i 2015, hvor de viste
haven frem og fortalte historien. Se den evt. på YouTube.
Haveforeningen Solvang ønsker Lis og Niels hjertelig tillykke
med jubilæet!
På bestyrelsens vegne
Anne Marie
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Nyt fra en haveforening på kant!
Haveforeningen Hvilen er en af mange haveforeninger der ligger tæt på jernbane eller motorvej, og vi
ligger ved begge. Vi ligger samtidig på kanten af kommunegrænsen, og på kanten til by, industri og
store naturområder. Men vi skiller os klart ud fra de haveforeninger der ligger tæt på bymidten og de
gamle lejligheder – så vi er måske lidt udenfor det selskab vi pt. er havnet i? Nå men vi har forsøgt at
fortælle om vores muligheder for at få en bedre haveforening op at stå – men pt. uden den store
hjælp!
Vi kæmper for at få genoprettet haveforeningen, og vi får da også mange henvendelser fra folk som
arbejder på de store arbejdspladser som er tæt på os.
Samtidig er Trekroner i en rivende udvikling, som vi gerne vil være en aktiv del af, og derfor tager nye
initiativer til at koble haveforeningen og lokalområdet mere sammen. Vi arbejder også for et tættere
samarbejde med andre foreninger der har de samme udfordringer og udviklingsmuligheder som os.
Men vi har da også en stribe kendte aktiviteter såsom sommerfest, børnedag og skydning i teltet.
Vi er ved at nedsætte flere udvalg, og vil gerne have lidt flere med til at løfte foreningen. Vi har
allerede fået flere der har henvendt sig om at de vil påtage sig opgaver til fælles gavn – og tak for
det.
Vi er ved at færdiggøre planerne for udbygning af foreningshuset, og muligheden for at flytte materiel
til materialpladsen, så vi kan få mulighed for at lave arrangementer under halvtag ved foreningshuset.
Men det hører I mere om senere.
Vi nyder at se de haver der er de rene forsyningshaver med et væld af frugt og grønt, men vi nyder
også at se dem der får et blomsterflor op at stå - men det er nu også hyggeligt at se børnevenlige
haver med græs og buske. Ja vi skal udvikle en have med plads til alle aldre og livsformer.
Hav en god sommer ønsker bestyrelsen i Hvilen juli 2016.
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H/F Vestervang
Her er lidt sommernyt fra bestyrelsen i HF Vestervang.
Sommerfest
Den 16. juli holder kolonien sommerfest. Vi håber meget, at I har tid og lyst til at deltage og måske
også være med til at stå for arrangementet.
Tilmeld dig/Jer festen og festudvalget ved at udfylde snippen nederst på siden og smide den i
foreningens postkasse senest den 10. juli.
Kom og vær med!
Hver den 1. onsdag i sommermånederne mødes et stødt stigende antal kolonister i foreningshuset kl.
19 for at hygge sig og inspirere hinanden.
Foreløbig har deltagerne været på deres første havevandring, de er ved at undersøge mulighederne
for fælles udflugter, et lokalt loppemarked, plantebytning og lære mere om brugen af forskellige
former for værktøj.
Næste gang er onsdag den 6. juli kl. 19 i have 42.
Så kom og vær med – læs mere på Facebookgruppen HF Vestervang, Roskilde.
Haveudtagning
Fredag den 15. juli 2016 besøger bestyrelsen fra HF Granly kolonien for at præmiere tre haver. Hvis
man ikke ønsker at vi kommer ind og kigger i din have, så læg en seddel med navn og have nr. i
foreningens postkasse inden den 13. juli.
Månedens reminder
Havepolitiets seneste rundtur i kolonien gik fint. Kun ganske få haveejere fik en reminder på
rundturen.
De beder også redaktionen om at bringe en reminder om ordlyden i foreningens vedtægter § 16b,
stk. 3 som lyder: ”Hver haveejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand”. ’Sin
part’ fortolkes af havepolitiet som til midten af vejen.
De minder også om, at hækken ud til vejen ikke må være over 1,20 meter høj (§16b, stk. 4). Reglen
gælder dog ikke for hjørnegrunde, hvor højden ikke må overstige 1,80 meter.

Side 15

H/F Vestervang
Fartkontrol i foreningen?
Man skulle ikke tro det, MEN….. der er stadig folk i kolonien, der kører alt for stærkt. Heldigvis er der
endnu ikke sket uheld på den konto, men det har været tæt på flere gange.
Hastighedsgrænsen er 15 km – overhold den nu, TAK!
Containeren i indgang 2
Brug venligst affaldsposer uden huller og luk den godt, inden du smider den i containeren. Det vil
mindske lugtgenerne for naboerne i Vestergade.
En venlig opsang fra vores skraldemænd. Containeren i indgang 2 er beregnet til husholdningsaffald
- IKKE til storskrald som fx gulvtæpper, el-artikler, møbler og græsslåmaskiner.
Bestyrelsen holder sommerferie i august måned og holder næste møde den 8. september
2016.
Fortsat god sommer
Bestyrelsen
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Indlæg fra vores kursusledere på vurderingsdage
Kære Kolonist
Kredsen har nu fået deres egne vurderingsinstruktører og der er blevet holdt første kursus i de nye
regler.
Vi mener at, I som kolonihavelejere skal vide at der i en vurdering kan gives dokumenteret tillæg.
Hvis arbejdet er udført af en professionel momsregistreret håndværker og der er arbejdstimer på,
tæller dette også med i vurderingen.
Det er derfor vigtigt I gemmer alt dokumentation, som regninger og kvitteringer.
Med Venlig Hilsen
Kenneth Nielsen & Rune Rode
Vurderingsinstruktører i Roskilde Kredsen
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Kære Medlemmer,
Sæsonen er godt i gang med blandede vejrforhold.
Åbent hus samt loppemarked blev afholdt den 6. maj 2016 med et godt fremmøde
Sct. Hansaften den 23. juni 2016

Aftenen startede med fællesspisning samt salg af grill pølser i teltet. Det var rigtigt hyggeligt med et
pænt fremmøde.
Det kan anbefales at både nye og gamle haveejere møder op til næste år.
Den flotte heks blev hentet hos Bodil og Ole og blev sat på bålet.
Bålet blev tændt ca. 21.30 med møje og besvær, da vejret viste sig fra den kedelige side (regn, lyn
og torden).
John Rasmussen (Vognstangen) holdt båltalen, der blev sunget midsommervisen og børnene fik is.
En rigtig våd aften.
HUSK: Der er 30 km hastighed i hele HF Maglehøj, der bliver kørt for stærkt.
HUSK: Lad vær med at parkere overfor hinanden, da redningskøretøjer ikke kan komme forbi.
Hækkene skulle være klippet inden den 01. juli, dem der ikke har fået gjort det endnu, skynd Jer,
ellers vil bestyrelsen foranledige hækkene klippet for haveejerens regning jf. vor vedtægter.
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Have præmiering
Hf. Roarsgave var på besøg lørdag den 02. juli, for at udtage de haver der skulle have havepræmie.
Det udvalgte haver blev:
Have 9
Have 15
Have 199
Have 225
Have 67
Have 45
Vi ønsker tillykke herfra. Det vil blive fejret og præmierne vil blive uddelt ved et senere arrangement.

HF Maglehøj festuge fra den 09. juli til den 17. juli
Lørdag den 09. juli: Fugleskydning
Søndag den 10. juli Ræveskydning for børnene, omskydning og pilekast.
Tirsdag den 12. juli Banko
Fredag den 15. juli Festaften
Søndag den 17. juli Børnedag.
Udførligt program kan ses på vor hjemmeside samt i vor udhængsskabe.
Til alle mød op og støt HF Maglehøj.
Til orientering fra bestyrelsen, kan det oplyses, at John (Vognstangen) har trukket sig fra bestyrelsen
af helbredsmæssige årsager. Maj-Britt er indtrådt i stedet for.
RIGTIG GOD SOMMER OG LAD OS NYDE DET FORHÅBENTLIGE GODE SOMMERVEJR.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kære medlemmer,
Så er sommeren i fuld gang og vores haver bliver nydt i fulde drag. Som i kan se, går det rigtig godt
med vores projekt, som er at renovere (det gamle kontor) lagerdepot til Lækrogen. Der mangler kun
lige det sidste, så hvis du/i har lyst til at hjælpe, så kontakt venligst formanden omkring dette.
Havevandring:
Vi har nu været rundt d. 26-05-2016 og den 30-06-2016. Der er mange haver der trænger til en kærlig hånd.
Vi følger op på de haver som har fået et påbud og sikre, at alle efterlever dette. Efter vores vedtægter
er det jeres pligt at overholde dem, og det er os i bestyrelsen der har fået tjansen at sørge for at dette
sker.
Næste gang vi kommer rundt er d. 25-08-2016.
Haveudtagning i Roarsgave:
Haveforeningen Rørmosen var udvalgt til haveudtagning d.2 Juli. Følgende 4 haver blev udtaget til
præmiering i 2016: Have nr. 49 + Have nr.127 + Have nr.102 +Have nr. 104. Kolonihaveforbundets
præmie gives til de 4 heldige vindere til vores høstfest, så et stort tillykke til dem.
Hastighed i kolonien:
Husk at der kun må køres 20 km/t. og sig det venligst til jeres gæster også.
Husk at der er høstfest d. 20-08-2016 og fællesspisning d. 10-09-2016, nærmere oplysning vil blive
slået op på vores nye informationstavle.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer.
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

Side 21

