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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
71 20 28 05

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio januar 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. oktober 2016 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
September måned blev næsten årets varmeste!
Indian summer – igen i år – men i år varmere end sidste år – det er nok det vi skal til at
vænne os til – en kølig våd juli, men stor revanche i september.
Men det bliver nok efterår – også i år, så vi skal til al det traditionelle med at få de sidste afgrøder op
– eller i det mindste de, der ikke kan overleve frosten.
Det handler jo bl.a. om vinterporrerne, der sammen med kartofler kan give en superlækker suppe til
vinter – og selvfølgelig jordskokkerne, der kan graves op hele vinteren, hvis jorden ikke er for hård –
og så kan der laves cremet jordskokke bisque evt. med små bacontern.

Ingen fastboende i vinterhalvåret i kolonierne
Det er tid at flytte hjem i de måske trange, men varmere lejligheder – for alle ved jo, at det ikke er
tilladt at bo i kolonihaverne vinteren over.
Det lader til at nogen tror, at man bare kan blive boende – men sådan er det ikke – det fremgår af
loven for kolonihaver, vedtægter og vores lejeaftale med Roskilde Kommune, at man ikke må bo
hele året i en kolonihave.
Ja men, nej ikke noget ja men, der er en årsag til at vi har billig haveleje, ikke betaler så mange
afgifter som parcelhusejere, lejere af helårsboliger m. fl., ikke har (og heller ikke betaler for)
skraldeordning om vinteren og meget mere.
Så det er da mærkeligt, at der er nogen der bor i deres kolonihaver hele året – ik’? Lad være med
det, det kommer til at ramme os alle som en boomerang, at nogen ikke overholder regler og
vedtægter – der er allerede kolonier der fra kommunal side kigges efter i sømmene, det behøver vi jo
ikke udsætte os for.
Er der særlige forhold, (renovering af lejlighed, skilsmisse e.l.) kan man ansøge bestyrelsen om at
være der udenfor sæsonen – men ellers er det fra 1.4.-30.9., med mulighed for en måneds
forlængelse!
HUSK også at lukke for vandet, når du flytter hjem, så intet frostsprænger og står og drypper til
foråret!

Gode ideer
Er der nogen, der har gode ideer til havedyrkning – afskaffelse af
dræbersnegle – kompostering – fjernelse af ukrudt eller helt andre
haveideer – så er det en ide at bringe dem i ”Over Havelågen” – så send
dem til redaktøren – se side 2 i bladet.
Det kunne f.eks. være: Beskæring og binding af roser…… beskær
roserne, men bind skuddene vandret ned – det gør at de skyder fra alle
de sovende øjne, og giver langt flere blomster, når det bliver
blomstringstid.
Prøv det ….. det vil da være dejligt, hvis det lykkes!
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Kredsen
Kredsrepræsentantskabsmøde afholdes i marts måned datoen kommer i næste ”Over
Havelågen”
Husk at forslag skal sendes/afleveres til kredsformanden senest 15. januar 2017.
Godt efterår til alle
Gitte Hess
Kredsformand

OPSKRIFT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordskokke Bisque

rapsolie
3-4 kviste timian
500 g jordskokker
evt. 1 æble
saft af ½ citron
¼ stang vanilje
3 skalotteløg
½-1 l mælk
1 fed hvidløg

Skur eller skræl jordskokkerne og skær dem i mindre stykker. Hak skalotteløg og hvidløg groft.
Sauter jordskokker, løg, hvidløg, timian og vaniljestang i olie, dæk akkurat med mælk og kog det i 2530 minutter, til det er helt mørt. Rør jævnligt i gryden, så det ikke brænder på.
Sigt mælken fra, men gem den. Fjern timiankviste og vaniljestang, blend suppen med en stavblender
og juster konsistensen med den varme mælk. Smag til med salt, peber og citronsaft og server med
lidt friske æbleterninger.
Velbekomme!
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Nu går sæsonen på hæld, det er næsten ikke til at forstår at vi snart skal flytte hjem i vores vinterhi.
Dette er årets sidste nyhedsbrev, her fra Granly og vi vil i bestyrelsen bare sige tusind tak for en rigtig
god sæson.
Så husk at få fjernet det sidste ukrudt, så bliver det meget nemmere til foråret.
Torsdagsbaren
Husk torsdagsbaren holder åbent hele oktober, så kom ned og hyg.
Dagrenovation
Vores skraldehold har valgt at de igen i år, vil sørge for at vi kan få hentet vores skrald i hele oktober.
Skal vi ses til vinter?
Det håber jeg, da vi skal, vi holder åbent søndag den 27. november og søndag den 15. januar fra kl.
13-15 i Granlyst.
Generalforsamling
Husk at sætte x i kalenderen lørdag den 18. februar, der afholdes vores årlige generalforsamling i
Ringparkens beboerhus.
.
Er der noget du vil vide?
Så gå ind på vores hjemmeside og tjek – hfgranly.dk
Huskeseddel
Husk at du må bo i Granly, hele oktober
Husk du skal flytte hjem, 1. november
Husk at lukke for vandet, så rørene ikke springer, når frosten sætter ind
Husk at du allerede må flytte tilbage den 1. april 2017.
De varmeste efterårshilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Så er der endnu gået en sæson, og bestyrelsen takker vores havelejere for en god sæson.
Festhus
I august smøgede Niels og Henning ærmerne op, og vi fik omlagt arealet ved foreningshuset, til
et ganske flot nyt festområde, som forhåbentlig bliver til fælles glæde for alle. Næste år skal der
overdækning på (presenninger) samt ombygning i foreningshuset, så det bliver brugbart, såfremt
du vil holde et gilde, fødselsdagsfest eller når vi som forening holder sommerfest.

Det blev naturligvis behørigt indviet med rejsegilde (pølser og øl), tak til de havelejere der kom
27. august.
Haveudtagning
Haveforeningen Solvang kom på besøg hos os den 16. juli, og udtog 2 haver. Stort tillykke til
daghave 72 samt kolonihave 26. Det var fuldt fortjent. Tak for indsatsen til Solvang.
Aktivitetsudvalg
På GF i år fik vi et aktivitetsudvalg, og næste år afholder de nok en sommerfest, nu har vi da området til det. Sidste nye er at udvalget opsætter et genbrugsskur/bur ved containeren, så brug
venligst dette når opsat, såfremt du har noget andre kan genbruge.
Generalforsamling 2017
Afholdes den 15. februar 2017 kl. 18.00 i Boligselskabet Sjællands beboerhus.
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www.rormosen.dk

Hastighed
Husk nu – max. 20 km/t i foreningen, vi skulle nødig opleve en ulykke grundet for høj hastighed.
Der køres alt for stærkt på asfaltvejen ved rensningsanlægget, sæt farten ned inden der sker en
ulykke, der er skilt med max. 20 km/t – overhold det venligst.
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 ønske alle en god jul samt et godt nytår!
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Sikken en eftersommer. Sol og sommer til langt ind i efteråret.
Det har været dejligt efter en regnvåd sommer. Haverne har
bugnet af æbler, hindbær og brombær, og jordbærrene tager
en tur til. Men nu er de fleste ved at flytte hjem, for det er koldt
om morgenen, det bliver alt for tidligt mørkt, og der er ikke så
meget mere at gøre i haven for i år. Husk dog at klippe hækken
inden 15. oktober, og sørg for, at vejen er ren og jævn hele
vinteren. Vi skulle nødig have, at folk går og skvatter i hullerne.
Husk også at tage alt af værdi med hjem, så tyvene ikke bliver
for fristede, og kig over i haven engang imellem i løbet af
vinteren. Mød måske en hare, en fasan eller et rådyr. Eller mød
din nabo.
Vi lukker for vandet søndag den 30. oktober, og har du endnu
ikke søgt om sæsonforlængelse, kan du stadig nå at få resten
af oktober måned med.
Vi har haft nogle brandgode fællesaktiviteter i år. Superhyggelig
sommerfest, velbesøgt loppemarked, lækker tur for de frivillige
og glade gæster på Visit Solvang vandring. Vi slutter sæsonen
af med efterårsmødet det 12. oktober, hvor der er stegt flæsk
med persillesovs til alle, der er tilmeldt. Her skal vi bl.a. høre om
invasive arter og ukrudtsbekæmpelse uden gift - og uden alt for
ondt i ryggen. Vi vil også spørge, om der er nogen, der har gode
ideer til, hvordan vi skal fejre Solvangs 70 års jubilæum i 2018.
Besøg Solvangs lukkede Facebook-gruppe
Hf Solvang
Roskilde. Her kan du poste et godt tip til kolonihaven, noget du
vil sælge eller give væk, noget du mangler hjælp til, noget du
gerne vil låne ud, et godt link du har fundet, og hvad du ellers
har lyst til. Naturligvis skal vi holde en god tone, men det siger jo
sig selv. Alle medlemmer uden computer får som altid alting
tilsendt med posten eller udleveret på kontoret. I år har kontoret
været åbent hver onsdag kl. 19 - 21, og mindst 3
bestyrelsesmedlemmer har været til stede. Sådan har vi tænkt
os at fortsætte til næste år.
I det hele taget må man sige, at foreningens medlemmer kan
være rigtig godt tilfredse med valget af bestyrelse i 2016. Der er
ildhu, omhu og flid, som aldrig før i Solvang. Det betyder bedre
forhold for medlemmerne, så det håber vi, at I vil sætte pris på. Vi kommer til at mangle et
bestyrelsesmedlem i 2017, fordi Simon er gået af, og det ville være dejligt, hvis et af de nye
medlemmer har lyst.
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Bestyrelsen har for nylig holdt møde med affaldsteamet i Roskilde
kommune om den nye affaldsordning. Den er endnu på
forsøgsstadiet, men bliver en realitet i Solvang fra april 2018. Det
nye er, at vi skal til at sortere metal og bioaffald fra for sig selv. Vi
slipper af med den store grønne container ved skolestien til
husholdningsaffald, og i stedet får vi 6 mindre containere til pap,
papir/karton, glas, metal, bioaffald og restaffald. Kommunen
arbejder benhårdt på at få gjort det tydeligt, hvordan vi skal sortere
affaldet. Det er jo ikke lige meget, når meningen med det hele er,
at affaldet betragtes som ressourcer, der skal genanvendes. Mere
info om den nye kildesortering på Efterårsmødet. Her løfter vi
også så småt sløret for en ide om at samle alle containere ét sted i
kolonien. Læs mere her
Næste år åbner vi containere til haveaffald kl. 09.00, så
medlemmer på fællesarbejde også kan nå at aflevere.
Vi har hen over sommeren haft besøg af en ræv med hvalp. Ikke
noget, der i sig selv er alarmerende. Desværre har vi også set en
enkelt rotte. Det giver anledning til at påminde om, at ræve/rottesikring af kolonihavehuset er en rigtig god ide, og at det er
absolut forbudt at lade husholdningsaffald stå uden for huset, hvis
det ikke er forsvarligt beskyttet.
Hav en varm og rar vinter hjemme i lejligheden. Måske ses vi til
efterårsmødet den 12. oktober kl. 17.30 i Æblehavens Beboerlokale.
Hvis du skynder dig, kan du lige nå at melde dig til. Det koster ikke
noget.

På bestyrelsens vegne
Anne Marie
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Nu er sommeren ved at gå på held, det har været en fantastisk eftersommer det kan vi ikke klage på.
Desværre måtte H/F Hvilen afholde ekstraordinær generalforsamling mandag d. 29-08-2016 med 2
punkter:
Valg af formand: Valgt blev Jytte Poulsen have 59
Valg af kasser: Valgt blev Anette Hofflund have 20
Bestyrelsen ønsker ikke her igennem at komme med forklaring, men dette vil blive berørt på vores
ordinære generalforsamling.
Vi har flg. punkter vi gerne vil orienterer om her i bladet
Skt. Hans aften valgte bestyrelsen at aflyse da vi havde fået ret meget vand det er altid svært hvornår
man skal aflyse måske skal vi så finde på et alternativ og hygge alligevel.
Børnedag:
Vores børnedag var som altid godt besøgt i år havde vi hoppeborge det faldt i god jord.
Sommerfesten:
Vi fik en hyggelig aften os der var mødt op med underholdning af Elvis en af vores haveejer og mad
på grillen som folk selv medbragte.
Samletanke:
Vi skal meddele haveejere som ønsker vandskyllende toilet at man ansøger bestyrelsen om dette
først derefter tager man kontakt til kommunen og får en godkendelse som vi også får tilsendt fra
kommunen pr. mail derefter er det op til jer hvilken kloakmester man vælger, man skal bare være
rigtig opmærksom på hvad tilbuddet indeholder og at jorden også skal bortskaffes og overholde
kommunes punkter på tilladelsen.
Havesalg:
Vi har den sidste måned solgt rigtig mange haver 7 haver det er rigtig flot, så på nuværende tidspunkt
har vi 9 haver til salg vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at leje sin
have ud.
Vurderingsudvalg:
Vi har nu et vurderingsudvalg der består af 4 haveejere der har været på kursus.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk

Generalforsamling 2017 vil blive søndag den 26-02-2017
Lukning af vand: I år bliver der lukket for vandet d.30-10-2016 kl.10.00
Bestyrelsen siger tak for i år og på gensyn i 2017.

Side 11

H/F Vestervang
Så er kolonihavesæsonen ved at rinde ud.
Bestyrelsen takker alle for en god og aktiv sæson med morgenfruer, sommerfest,
foreningsarbejdsdage – selv formanden er glad for sæsonen.
Så rigtig god vinter til alle. Husk at kigge efter hinandens huse, når I ser til jeres eget.
Og husk, at sæsonen slutter 31. oktober 2016.

Haveudtagning
Fredag den 15. juli besøgte HF Granly kolonien og præmierede 3 haver. Vi havde en hyggelig
eftermiddag og aften, og vejret artede sig. Følgende haver fik præmier:
• Have 42
• Have 45
• Have 93
Et stort TILLYKKE til vinderne, og tak til folkene fra Granly og de, der lagde hus og have til undervejs
på turen.

Haveaffald og foreningsarbejdsdag
Husk at du kan komme af med det sidste haveaffald weekenden den 22. og 23. oktober.
OG at den sidste foreningsarbejdsdag er lørdag den 22. oktober, hvor følgende haver skal deltage:
Have 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 97, 98 = 17 haver

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til
sekretaer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.

Generalforsamling i HF Vestervang
Reservér allerede nu den 15. februar 2017. Her afholder bestyrelsen den næste generalforsamling i
foreningen.
Husk at forslag til behandling skal indleveres til bestyrelsen senest 10. januar 2017.
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H/F Vestervang
Sommerfest
Kombinationen af et forrygende vejr og rigtig god mad medvirkede til en super hyggelig sommerfest.
Tak for en stor indsats fra alle, som deltog i planlægningen og gennemførelsen af det vellykkede
arrangement.

Tak for i år
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Det er blevet efterår. Sæsonen går på hæld - husk at få klippet hækken, pladsen er åben for
haveaffald sidste gang i år: 23.oktober.
En dejlig havesæson er ved at være forbi.
Vi har haft mange hyggelige arrangementer bl.a.:
Sommerfestugen: med Fugleskydning hvor vi hentede Fuglekongen John (Mini) have
64 med fuld musik af Tinsoldaterne.

hvor vi også på turen rundt fik indviet Sigurd`s plads.
Vi fik kåret en ny Fuglekonge(dronning) Margit have 220. Vi genoptog også traditionen med at kåre
en Rævekonge, det blev Isabella have 133.
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Efterfølgende holdt vi om tirsdagen banko, med stor succes og masser af præmier fra søde
sponsorer.
Om fredagen var det så Festaften med dejlig buffet og dans til jukebox.
S
øndag sluttede vi så festugen af med børnedag, hvor masser af børn bl.a. kunne prøve tombolaponyridning-sækkeløb eller flødebollemaskinen.

I september holdt vi fest for alle der havde modtaget præmier for deres have, samt alle de frivillige
der havde hjulpet til i løbet af året. Igen stort tillykke til præmiehaverne, og stor tak til de frivillige.

Dagrenovation:
Sidste dag for afhentning den 3. november (Husk at tage jeres tomme affaldsbeholder ind).
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Vand:
Inden vi går i vinterhi, så lukker vi for vandet først i november. SÅ HUSK AT ÅBNE FOR JERES
STOPHANE OG VANDHANER - NÅR HOVEDLEDNINGEN ER LUKKET.
Der kan følges med på vor hjemmeside: www.hfmaglehoej.dk
Bestyrelsen træffes fra 1.10.2016 til 1.4.2017 enten på mail: post@hfmaglehoej.dk eller pr. post.
Traditionen tro starter vi med Generalforsamling i februar. Generalforsamlingen afholdes søndag den
19. februar 2017 kl.11.00 i Ringparkens Beboerhus, Søndre Ringvej 51, 4000 Roskilde. Evt. forslag
som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. januar
2017.
Dagsordenen vil blive udsendt senest 14 dage før.
Bestyrelsen vil servere kaffe/the og en kage.
Bestyrelsen træffes fra 01.10.2016 – 01.04.2017 enten pr. mail: post@hfmaglehoej.dk eller pr. post
Bestyrelsen ønsker alle kolonister og deres familie et rigtigt godt nytår.
Vi glæder os til at se jer alle i 2017.
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Sæsonen går på hæld og det er ved at være tid til at få klippet hækken, Og få fjernet det sidste
ukrudt. Når du flytter hjem, så husk at lukke for dit vand, så vi ikke får frostsprængninger. Hvornår
vandet lukkes vil stå i vores infotavle.
Ang. vurderinger:
Vurderinger gælder 1 år fra den dato der er vurderet. (Før gældende i kalenderåret.) Der skal altid
foretages vurdering af en have før salg, også hvis haven overdrages til børn el. forældre. Løsøre er
nedsat til 20 % af vurderingen (var 25 %) dog max. 65.000,- kr.
Ukrudtstur:
Det er da synd, at sige, at bestyrelsen ligefrem jublede over dette, alt for mange mangler. Af og til
skulle man tro at vedtægter er noget der ikke findes, eller mangel på læsning af dem.
Aktiviteter siden sidst:
Vores høstfest som blev afholdt i august blev endnu engang en succes, ca. 70 med-lemmer dukkede
op til dejlig spisning m/grill og et rigtig godt underholdningsband. De 4 præmiehaver fik overrask
deres præmier fra kolonihaveforbundet. Endnu en gang tillykke til dem.
Lørdag d.10/09-2016 afholdt vi fællesspisning med boller i karry. En rigtig hyggelig afslutning på
sæsonen, hvor 44 medlemmer deltog.
Adresseændring:
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at vi ikke får jeres nye adresser, hvis ikke i lægger en
besked i vores postkasse på kontoret, så vær søde at huske dette.
Husk at der er generalforsamling i Feb. Opslag om tid og sted vil blive slået op på vores infotavle,
samt hjemmeside, har i forslag, skal disse være vores formand i hænde inden den 10/01-2017.
Bestyrelsen vil hermed sige tak for en god sæson og glædelig jul og et godt nytår.
er det jeres pligt at overholde dem, og det er os i bestyrelsen der har fået tjansen at sørge for at dette
sker.
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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