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bäxÜ
[täxÄüzxÇ
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 januar 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. januar 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
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Kredsen
Det er stadig Sommer – Indian Summer!
Hvilket herligt vejr, det stadig er, foråret var vådt og koldt, en del af sommeren
vandrig – men august og september har budt på rigtig mange solskinstimer, som vi
kolonilejere har haft stor glæde af – og meteorologerne siger, det fortsætter lidt
endnu, - herligt!
Når vi når lidt længere frem, det bliver køligere, så husk at få alt det op af jorden, der
ikke kan tåle frosten – og ikke mindst lukke for vandet, og for hanerne, så intet står
og drypper, når det bliver forår.
Selvom vi går i hi for vinteren, vil det være en god ide at tage et par ture ud forbi kolonihavehuset i
vinterperioden, og tjekke at alt er ok – vinduerne er lukket og lignende og måske kigge over hækken
til naboen også – vi står jo sammen i kolonierne!

Bebyggelse i Roskilde kolonihaver – snart tilladelse til 70 m2?
Vi har hidtil måtte have 60 m2 bebyggelse på grundene i vore kolonihaver. Som I
måske har læst på vores hjemmeside, forventer vi meget snart at tinglysning – og
dermed tilladelse - af de 70 m2 byggeri er på plads. Det er ikke bare lige at få noget
tinglyst, slet ikke når foreningen tegnes af 11 kredsbestyrelsesmedlemmer, når noget
så vigtigt skal ændres. Vi har udfærdiget fuldmagt, kopieret referater og
foreningslove, skrevet dem under og slutteligt sørget for det hele kom i
Tinglysningsretten – og nu venter vi – forhåbentlig kun et par uger endnu – så kan de der gerne vil
tilbygge bad eller andet få tilladelse.
Husk at det fortsat er sådan at alt byggeri skal ansøges og godkendes af bestyrelsen i den enkelte
koloni, før det kan iværksættes.

Kongres i Kolonihaveforbundet, Holstebro i september
Kolonihaveforbundet afholdt kongres den 18.-20. september.
Et fantastisk arrangement med indendørs ”Planteskole” – faneindmarch – beretning og 2 dages
debat.
4 glade delegerede fra Roskilde tog afsted til Holstebro med en ordentlig stak papirer under armen –
alle forslag, der skulle behandles af kongressen, og vi havde nogle gode dage.
Helt som på billedet foregik det ikke – vi var i Musikteateret i Holstebro – siddende ved pædagogiske
runde borde, hvor der var mulighed for debat – og kommentarer på tværs.
Tegningen her giver et signal om aldersgennemsnit og kønssammensætning i
forsamlingen – åh dog var der nogle kvinder med ☺
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Kredsen
Hvad blev vedtaget, som har betydning for havelejere i Roskilde?
Med virkning fra 1.1.2016:
Vurderinger gælder 1 år fra den dato, der er vurderet (pt er vurdering gældende i
kalenderåret)
Der skal altid foretages vurdering – også hvis haven overdrages til børn eller
forældre.
Løsøre nedsættes til 20% af vurderingen (i dag 25%) dog max. kr. 65.000,-.
Med virkning fra 30.6.2016:
Standardlejekontrakter for haveforeninger på lejet jord – gældende for fremtidige salg/overdragelser.
Nye standardlejevilkår for haveforeninger – det betyder at meget af det, der står
i foreningernes vedtægter i dag om vedligeholdelse – betaling af haveleje mm –
fællesarbejde og deslige, afløses af disse standardlejevilkår, som en ny lejer
kvitterer for samtidig med lejekontrakten underskrives.
Desuden blev der vedtaget nye vejledende vedtægter for haveforeninger.
Det betyder, at vi atter skal have gennemgået foreningernes vedtægter, så vi på
vores forårsgeneralforsamling kan få dem rettet til.
Desuden diskuterede vi:
- Oprettelse af Klageråd – et uvildigt klageråd – det har været debatteret i forbundet og
hovedbestyrelsen, men det er ikke bare lige, så kongressen enedes om at hovedbestyrelsen skal
arbejde videre med ideen og fremsætte forslag til kongressen i 2018.
- Nedsættelse af kriminalpræventivt udvalg – foreslået af en række af københavnske kolonihaver.
Der var enighed om at det er godt at sætte sådant arbejde i gang i de områder, hvor man har
problemer med indbrud, hærværk og lignende, men ideen i det skal udbygges. Forslaget blev derfor
oversendt til hovedbestyrelsen der skal arbejde videre med det – ligesom der opfordres til, at de
enkelte kredse samarbejder om sådant.
Det er jo helt klart en ide at arbejde videre med i Roskildekredsen – hvis haveforeningerne vil være
med.
Sluttelig var der valg:
Preben Jacobsen blev genvalgt som formand og
Carsten Bjørk Olsen, Odense som næstformand
Selvfølgelig var der også:
- Masser af snak og erfaringsudveksling med deltagere fra andre dele af landet – bl.a. om priser på
haveleje i kommunerne – det er meget forskelligt – men vi ligger lavt….
- Kongresfest med flot optræden af Holstebro balletskole – og anden hygge.
Alt i alt en flot kongres og nogle inspirerende dage.
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Kredsen
”Grønne Kolonihaver”
Samarbejde mellem Roskilde Kommune og kolonierne i Roskilde!
Sidst hed det Grønt Råd – men det hedder andet, så vores samarbejde med kommunen hedder
Grønne kolonihaver.
Vi har haft det første møde, med masser af ideer og skal mødes igen i oktober
2016, hvor vi skal blive mere konkrete på ideer til, hvordan vi kan udvikle
samarbejde, blive mere miljøbevidste på alle områder – og ikke mindst, hvordan
bredes det ud til alle kolonihavelejere i Roskilde.
Nogle af de forslag, vi skal diskutere og gerne have kommunen med til er:
•
•
•
•
•
•
•

Udlevering af gratis regnvandstønder
Indsamling af metal, aluminium og plast i de enkelte foreninger sammen med glas, papir og
pap – herunder også dåser uden pant!
Farlig affaldsdag
Levering af kompostjord og orme direkte i de enkelte foreninger – samt udlån af
kompostbeholder fra kommunen
Naturen i haven – miljørigtig dyrkning
Frø- og staudebyttedag i de enkelte foreninger
CO2 venlige haver – sænke el, vand og elforbruget – kloakering.

I vil jævnligt høre nyt fra udvalget – om ikke andet så til Kredsgeneralforsamlingen:
Kredsgeneralforsamling er fastsat til den 10. marts 2016 kl. 18.00, afholdes på Håndværkeren
Hersegade 9 –

Godt efterår til alle
Gitte Hess
Kredsformand
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Hf. Bregnevang
I sommerens løb har der været 3
fælles arbejdsdage i Bregnevang stien og andet fællesareal er blevet
flot holdt.
Den sidste dag med fællesarbejde var den 7. september, hvor det sidste ukrudt blev fjernet – og
bagefter var der hygge med smørrebrød og lækre lagkager, som Eva, der fik årets havepræmie
denne aften, havde lavet.
Tak for atter en god sæson – også i Bregnevang.
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Tak for i år
Sæsonen går på hæld, det er ved at være tid til at få klippet hækken, ordnet sine huller i vejen og få
fjernet det sidste ukrudt i haven. Vejret har været lidt blandet denne sæson, men vi glæder os
allerede til næste sæson.Når du flytter hjem, så husk at lukke for dit vand, så vi ikke får
frostsprængninger og en masse vand løber ud.
Du behøver ikke at søge bestyrelsen, hvis du ønsker at bo i din have i oktober, med mindre du har
aftalt overnatning i vinterhalvåret, med bestyrelsen.
Fællesspisning
Husk fællesspisning den 3. oktober kl.13 i Granlyst.Der er tilmelding i torsdagsbaren, og maden er
bare helt fantastisk, det kan du da ikke gå glip af.

Storskrald den 3. oktober
Husk, sæsonens sidste mulighed for at komme af med alt dit skrald er lørdag den 3.oktober 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, på pladsen til at guide dig. Hvis du er i tvivl så læs din
skraldefolder.
Hvis du er dårligt gående, eller er pensionist, kan du ringe til Bent i have 103 på 41603922 og lave en
aftale om afhentning af storskrald.

Månedens vandspareråd
”Luk for vandhanen, mens du børster tænder. Fyld et krus op med vand. Det giver kun ca. 2 dl
vandforbrug”
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Torsdagsbaren, skrald og suppe
Da vores fantastiske skaldehold, igen i år vil hente vores skrald i oktober, holder vores torsdagsbar
også åben fra kl.16:30-19, så kom ned og hyg, den sidste måned.
Torsdag den 1.oktober, vil der være lækker suppe og brød, til dem der har lyst.

Lad os mødes til vinter
Kom og lad os ses her til vinter. Vi holder åbent søndag d.22. november og d. 24. januar fra kl.13-15 i
Granlyst.
Tak for denne sæson

Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Tak for denne sæson.
Året der gik
Har ikke budt på de store ulykker, men dræbersnegle har vi da haft nok af, nu kæmper vi mod
katte, så jer med katte – hold dem inde, vi andre gider ikke katte efterladenskaber i vore haver.
Bebyggelse i Hf. Rørmosen
Vi har sendt x antal ansøgninger ind, sagsbehandlingstiden er fra 3-6 måneder. Så ved vi det.
Køkkencontainer
Sidste dag med container i denne omgang er 30. oktober, hvor den bliver afhentet for denne
sæson. Som sædvanlig vil der være container mellem jul og nytår.
Havenyt
Gå ind på www.havenyt.dk der kan du nemt abonnere på nyhedsbrevet, det er nemt og mange
gode artikler til nytte for havefolket.
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.
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www.rormosen.dk

Ukrudstur
Det er da synd at sige, at bestyrelsen ligefrem jublede over de runder der blev gået. Alt alt for
mange mangler, af og til kunne man tro at Vedtægter er noget der ikke findes, eller også læses
de ikke.
Et stort problem er manglede havenumre, få det nu gjort, hvad vil i gøre den dag en ambulance
evt. skal finde jer?
Hække, ukrudt, henlæggelse af materialer på vej/vendepladser, træer – ja det er blot nogle af de
ting, der blev sendt brev ud om, utroligt det skal være nødvendigt. Vi henstiller til at vore
havelejere følger gældende vedtægter og selv tager ansvar
Foreningshuset
Så holdt taget ikke længere, så der kommer nyt tag på huset i løbet af oktober. Bestyrelsen har
vedtaget at tage den ekstraordinære udgift i år.
Generalforsamling
Fastsat til den 16. februar 2016, kl. 18.00 i Boligselskabet Sjællands beboerhus, som sædvanlig.
Vi ønsker alle en god vintersæson.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Kære medlemmer,
En dejlig men også noget våd sommer er nu overtaget af efterårets smukke farverige flora.
Den 21. oktober inviterer bestyrelsen til efterårsmøde i Æblehavens Beboerhus. Traditionen tro byder
vi på stegt flæsk og persillesovs eller kylling.
Vi har brug for to nye arbejdsformænd til at lede fællesarbejdet. Derudover skal der findes hjælpere til
sommerfest udvalget. Du kan allerede nu melde dig til disse udvalg.
Igen i år holdt engagerede frivillige et velbesøgt loppemarked med 16 boder i det grønne område ved
Holbækvej.

I juli måned forespurgte TV Roskilde om de kunne komme og lave en udsendelse om HF-Solvang.
Ole Borg deltog og fortalte om Solvangs historie, og 3 havelejere viste rundt og fortalte om deres
haver.
Denne optagelse kan ses på hjemmesiden og købes på efterårsmødet for 50 kr. På efterårsmødet
kommer byrådsmedlem Kai V Hansen og holder foredrag om HF-Solvangs fortid og fremtid.
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I løbet af sommeren er Solvangsskiltet blevet malet og ser nu nyt og flot ud. Desuden har Solvang
fået nye interne skilte med de nye vejnavne, ”Solvang Syd” med indkørsel fra Ringstedvej og
”Solvang Nord” med indkørsel fra Holbækvej.
Det er desværre ikke kun gode og positive oplevelser vi har haft her i Solvang. I august var der
indbrud i foreningshuset. Et vindue blev brækket op, arkivskabet ødelagt og to pengekasser
indeholdende nøgler og et mindre beløb i kontanter og frimærker stjålet. Skaderne og rodet er blevet
udbedret. Vi har udskiftet låse og nøgler samt erstattet de ødelagte ting. Vi har modtaget tilbud om
indbrudssikring af fælleshuset.
Muligheden for at etablere parkeringsplads i egen have er blevet godt modtaget og det virker som om
det har givet lidt mindre trafik på vejene.
Den 26. september var Solvangs frivillige hjælpere på sensommerudflugt til Frilandsmuseet, hvor de
nød en dejlig frokost, som tak for den store hjælp og indsats de har ydet i denne sæson.

Bestyrelsen arbejder med nye grønne tiltag for den kommende havesæson, såsom:
En ide om at udlåne foreningens cementblander, tromle, gasgrill, hækklipper og andet haveværktøj til
havelejerne.
Frø og Staude byttedag.
Mere aktivitet på HF-Solvangs hjemmesides forum for køb/salg/bytte/genbrug.
Nyttige artikler på hjemmesiden om ukrudtsbekæmpelse uden brug af gift.
Gode ideer modtages gerne. Har nogen lyst til at deltage i møderne med kommunen om flere grønne
tiltag, er man meget velkommen til at henvende sig til formanden.
Søndag den 4. oktober er årets sidste fælles arbejdsdag, og alle er velkomne i foreningshuset til
kaffe og kage kl. 11.30-13.00.
Søndag den 25. oktober lukker vi for vandet og slutter havesæsonen 2015.
På bestyrelsens vegne Elsebeth og Sune.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Så gik denne sommer på hæld, det har været en blandet fornøjelse, ikke den helt store sommer, vi
kan kun se frem til næste sommer og håbe på lidt mere sol og varme, så nu er det ved at være tid for
os alle sammen at flytte hjem. Vi i Hvilen har flg. på programmet.
Indbrud:
Ja den kom som et lyn fra en klar himmel, midt i sept. En meget ubehagelig oplevelse for dem det gik
ud over, vi skal meddele at politiet er meget obs på vores koloni og kommer her tit, vi siger tak til
Politi og hunde patrulje for en meget hurtig indsats.
Adresse ændring:
Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på at vi ikke får jeres nye adresse hvis ikke i lægger en
besked i vores postkasse eller sender os en mail, så hver sød at huske det.
Mail adresse:
Så kom vores mail gruppe op og stå beklager det tog så lang tid, vi skal meddele hvis man ønsker
bestyrelsen skal have jeres mail adresse så læg den i vores postkasse, men husk skriv mail
adressen som den skal være med store eller små bogstaver, det har været lidt af en gætte leg på
nogle af de mail vi har fået, kunne også godt være svære at tyde, så vær sød at skrive tydeligt, dem
vi har mail adresse på vil få tilsendt over havelågen pr. mail, til jer vi ikke har, kan den afhentes på
vores miljø plads efter den 01-10-2015.
Hækklipning:
Så er det ved at være sidste udkald for hækklipning så jer der ikke lige har fået det gjort så er det nu.
Miljø plads:
Vi må nu komme med en meget stor løftet pegefinger det er ikke tilladt at anbringe affald uden for
hegnet og slet ikke el artikler og deslige, det skal i bortskaffe selv, det er ikke bestyrelsens arbejde.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Hundeluftning:
Det er ikke tilladt at gå med jeres hund uden snor og ej heller ikke at lufte den uden snor på vores
grønne arealer.
Tinglysning:
Som vi tidligere har meddelt har kommunen sagt ja til at vi må bygge 10m2 meter mere på vores
grunde, så vi må bygge i alt 70m2 meter, men vi har ikke fået tinglysningen endnu, så derfor er det
ikke tilladt at bygge før vi har den. Vi skal nok give meddelelse herom så snart den kommer, og husk
der skal indgives en tegning på disse ekstra m2 meter.
Lukning for vandet:
Vi lukker for vandet søndag d.01-11-2015 hvis vejret ikke sætter ind med hård frost inden, for så
lukker vi før, så tjek info under halvtaget på tutpladsen.
Generalforsamling:
Afholdes søndag d. 28-02-2016 indkaldes kommer ud januar 2016.
Bestyrelsen siger tak for denne sommer
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H/F Vestervang

Kolonihavesæsonen er ved at rinde ud, og den kolde tid nærmer sig. Det har en af HF Vestervangs
driftige kolonister allerede tænkt på. Så kig forbi Jette og køb et par flotte sokker til at lune tæerne i i
løbet af vinteren.
Foreningsarbejdsdage og haveaffald
Vi har nu haft fem foreningsarbejdsdage, og det har været en fornøjelse. Stort fremmøde, godt
humør og for det meste godt vejr.
Årets sidste foreningsarbejdsdag er lørdag den 24. oktober kl. 9.00. Følgende haver skal deltage: 13,
14, 15, 16, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 95 og 96.
Samme weekend kan man også komme af med sit haveaffald. De sidste par gang har vi fundet sorte
plastsække i containerne – HUSK de må ikke komme i containerne til haveaffald, men gerne i
containeren til husholdningsaffald. På forhånd tak for hjælpen.
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H/F Vestervang
Foreningshuset

Istandsættelsen af foreningshuset er stort set færdig. Vi har fået skiftet yderbeklædning hele vejen
rundt og sat nye vinduer i. Derudover er bundremmen repareret, så den kan holde til festivitas 10-15
år endnu, og der er lavet udluftning under huset. Til sidst har huset fået en gang maling.
Til næste år skal der lægges fliser og ny belægning på parkeringspladsen.
Tak til de haveejere, der tog en ekstra tørn med renoveringen af foreningshuset.
Og tak til tømmeren for fint arbejde til en rigtig god pris.
Rådet ’Grønne kolonihaver’
Vi har holdt det første møde, hvor vi snakkede om mulige opgaver for rådet. Her var mange ideer
oppe at vende – fx indsamling af andre former for affald, gode råd om kompostering, ideer til at
mindske vandforbrug, genbrug af regnvand, plantebyttedage og genbrug/loppemarkeder.
Næste møde er i starten af oktober.
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H/F Vestervang
Kig til naboerne
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 naboernes
haver. Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster, eller du ser noget mistænkeligt på din vej.
Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.
Ordinær generalforsamling
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 17. februar. Der afholder bestyrelsen nemlig ordinær
generalforsamling. Nærmere oplysninger om tid og sted fremgår af indkaldelsen, som I får med
posten i slutningen af januar 2016.
På den kommende generalforsamling skal foreningens medlemmer vælge en ny kasserer, et nyt
menigt medlem samt en suppleant. Vi ved allerede nu, at kassereren og suppleanten ikke
genopstiller. Det er vigtigt for foreningen, at alle poster er besat, så bestyrelsen håber, at et par
kolonister er villige til at påtage sig opgaven for de næste to år.
Den 10. januar 2016 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Ny adresse?
Hvis du ikke modtager indkaldelse til generalforsamlingen i slutningen af januar, så har du nok glemt
at oplyse din nye adresse til bestyrelsen.
Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Fortsat godt efterår
Bestyrelsen
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Kære medlemmer,
Jubilæumsskrift til HF Maglehøjs 50 års jubilæum i 2017
Det vil være godt med historien om selve haveforeningen, men også historier fra havejerne om
hvorfor de ville have kolonihave, hvorfor de fortsætter og gerne historier om tiden i haverne, både
oplevelser fra somrene, men også fra nogle af de vintre hvor sneen har ligget i store driver ind over
huse og Haver.
Det hele samles på foreningens kontor, hvor vi bearbejder materialet og kopierer eller skanner
billeder, så vi får en samlet materiale.
Husk at mærke det I afleverer med navn og adresse, så I kan får Jeres ting retur.
Materialet sendt til post@hfmaglehoej.dk eller afleveres i postkassen.

Sigurds Plads
Så blev der sået græs på Sigurds Plads og der er allerede slået græs en gang. Nu glæder vi os til
foråret, hvor vi sætte bænk med mindeplade op.
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Havepræmier
Vi holdt en dejlig fest for alle modtagere af havepræmier sammen med alle vore frivillige. Tillykke og
tak endnu en gang til de frivillige for indsatsen.
Samtidig måtte vi sige farvel til Vibeke, som er flyttet fra Roskilde, så kunne vi sige velkommen til
Kjeld som er indtrådt i bestyrelse.

Hækkeklipning
Husk hækkeklipning senest den 15.10.2015, ud mod stier og veje max 160 cm. og til nabo max. 180
cm, pladsen er åben for sidste gang i år den 18.10
Byportalen i Roskilde
Vi har indledt et samarbejde med ”Dit Roskilde”. Det betyder, at hvis f.eks. hvis nogle vil købe
havekoloni i Roskilde bliver man henvist til vores hjemmeside www.hfmaglehoej.dk
Vendepladser/P-pladser
Det er dejligt, at se så mange, der har gjort vendepladserne/p-pladserne spændende og pæne. Det
ville være dejligt, at se de sidste i samme stand, det vil højne standarden i vor kolonihaver.
Der ligge stadigt knust asfalt på pladsen, alle er velkommen til, at dække huller i vejene med dette.
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Tak for i år (vi håber på bedre vejr i 2016)
Men lige inden vi går i vinterhi, så lukker vi for vandet først i november, så husk: LUK JERES
STOPHANER OG NÅR HOVEDLEDNINGEN ER LUKKET AT ÅBNE FOR JERES HANER.
Sidste dag for renovation er den 5. november 2015.
Bestyrelsen træffes fra 01.10.2015 til den 01.04.2016 enten på mail post@hfmaglehoej.dk eller pr.
post.
Glædelig Jul og godt Nytår til Jer alle fra bestyrelsen i HF Maglehøj
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Sæsonen er ved at være slut og efteråret tager sit indtog. Nu skal der klippes hække og havens
sidste afgrøder skal høstes og blomsterknolde, der ikke kan tåle frost, skal graves op. Græsset skal
slå`s, måske for sidste gang.
Aktiviteter siden sidste sidst:
-Fugleskydningen blev afholdt lørdag den 11/7-2015 med højt humør og året fuglekonge blev Jørn
Juncker fra have nr 6.
-HF. Solvang var ude og tage 4 præmiehaver ud, og det blev have 24+ have 33+ have 93+ have 108.
Rigtig tillykke til jer alle 4.
-Bestyrelsen blev enige om at afholde et åbent hus arrangement søndag den 19/7-2015 som hjælp til
de haveejere, der havde haver til salg. Dette blev annonceret i vores lokalavis. Der kom rigtig mange
interesserede borgere fra Roskilde. Roarsgave serverede kaffe med kage til vores gæster, dette
arrangement satte gang i salg af haver, den første blev solgt efter 14 dage.
-Høst og præmiefesten blev afholdt den 22/8-2015 med stor deltagelse, men der var kun en
præmiehave med. Festen forløb med rigtig højt humør og alle dansede til vores levende musik. Tak
for en hyggelig aften/nat som sluttede kl. 04.00 om morgenen.
-Så slutter vi af med en gang fællesspisning m/skipperlabskovs lørdag den 3/10-2015 som afslutning
på året i haven (VEL MØDT).
HUSK AT:
Der lukkes for vandet den 13/11-2015, så husk at lukke for jeres alle jeres STOPHANER og hvis i ke
har en, SÅ se at få monteret en, så vi ikke står til foråret og ikke kan få åbnet for vandet p.g.a.
dette!!!!
-Husk der er generalforsamling søndag den 14/2-2016. Sørg for at sætte et kryds i kalenderen. Hvis
i har nogle forslag skal disse være formanden i hænde senest den 10/1-2016.
PS:
Til alle dem der flytter adresse, vil vi minde jer om, at det er vigtig, at informere bestyrelsen om dette,
så husk venligst at lægge besked i vores postkasse på kontoret.
-Bestyrelsen vil hermed sige tak for en god sæson og glædelig jul samt et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Michael S. Jensen
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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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