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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 Mogens Jensen 
Kasserer Gitte Hess 

191 haver 
24 47 74 65 
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 
 
27 36 92 82 
 
 

Næste nr. 

Forventes at være på hjemmesiden 
Primo januar 2015. 
 

Maglehøj: 
Formand: Hans Bøttcher 
Kasserer: Maria Næss-Schmidt 

258 haver 
51 89 52 11 
31 35 47 04 
 
 

Stof til næste nr. sendes senest  
30. december 2014 til: 
webmaster@roskildehaveselskab.dk 
 
 

Roarsgave: 
Formand: John Svitzer 
Kasserer: Allan Thiberg 
 

160 haver 
23 35 17 88 
40 35 58 29 
 
 

 
 
 
 
 

Rørmosen: 
Formand: Allan Carlson 
Kasserer: Marianne Sivebæk 

88 haver 
25 11 52 82 
21 73 06 86 

 Solvang: 
Formand: Anne Marie Thomsen 
Kasserer: Louise Hansen 
 

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 
 

  I alt 1.175 haver 
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Sommertiden er slut og efteråret holdt sit indtog  
Vi er i slutningen af oktober, og kan se tilbage på et dejligt forår og sommer i vore kolonihaver med 
masser af aktiviteter – det er stadig godt vejr, de lune efterårsdage har varet længe - men dejligt vi 
fortsat kan gå i haven, får de sidste afgrøder op og de blomsterknolde, der ikke kan tåle frosten. 
Måske skal græsset lige slås for sidste gang. 
 
Der er ingen tvivl om at de enkelte kolonier kan være bekymrede for årets vandafregning, for der er 
vist brugt en del væde, for at få køkkenhaven til at strutte – og det koster jo. Måske skal vi til at 
overveje vandmålere? – når det er den enkelt der skal betale, tænker man måske lidt mere på 
forbruget – nå det var bare en strøtanke, det er jo noget man afgør i de enkelte haveforeninger. 
 
Haver til salg  
Der er stadig en del huse til salg i de fleste af Roskilde’s haveforeninger – 
især i de store, der ligger langt fra bymidten – hjælp os alle med at sælge – 
fortæl familie, venner og bekendte i Roskilde, hvor dejligt og inspirerende det 
er at ave kolonihave – det er virkelig god terapi for sjælen at slappe af i haven 
og rode med blomster og ukrudt. Børn og børnebørn elsker at være der, og 
dyrke sine egne gulerødder. Selvfølgelig kan man få lidt stress, når ukrudtet 
er for højt, men så må man drikke en kop kaffe eller en øl med naboen over 
hækken - i det store hele er det dejligt afslappende, med masser af hygge og 
fællesskab, som f.eks. børneaktiviteter, som ses på billedet.  
Fortæl vidt og bredt, så der til foråret står en kø af nye lejere! 
 
Kredsbestyrelsen  
holder som regel 5 møder årligt – måske et mere, hvis der er noget særligt på tapetet. Vi bruger 
noget tid på at behandle hvad der er sket i Kolonihaveforbundet, og dennes hovedbestyrelse, der kan 
jævnligt være noget om præcisering af vedtægter – lidt om vurdering o.a. Vi diskuterer, hvis der er 
noget fra kommunen, vender hvordan det gå i de enkelte foreninger med mere. 
 
Vi er i gang med at diskutere værdien af medlemskab af Kolonihaveforbundet – det koster mange 
penge at være medlem, og hvad får vi for det – vi vejer for og imod, måske er det os, der skal stille 
flere krav til dem om hvad vi har brug for, og ellers bede dem skære på unødvendige udgifter. 
 
Lige nu arbejder vi med at udforme nye Vedtægter for Roskilde Haveselskab samt nye standard-
vedtægter for de enkelte foreninger. De nuværende trængte til fornyelse, og da Kolonihaveforbundet 
vedtog nye retningslinjer på kongressen for 2 år siden, er det på tide vi får fulgt op på dette. Begge 
vedtægter skal behandles på forårets kredsgeneralforsamling! 
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Vi har gang i dialog med kommunen om brug af pesticider, hvordan skal vi takle dette, og afventer et 
møde om dette, så vil I høre nærmere. Kloakering vil vi også gerne lave aftale om, men der er ikke 
kroner i kommunekassen til det lige nu, men vi holder dem hele tiden fast på, at det skal i gang. 
 
Vi har en diskussion til gode om ”Præmiehaver” er det den rette måde vi finder haverne på – skal der 
være andre retningslinjer – skal det være ”børnehaver” det ene år – ”køkkenhaver” det andet – 
”prydhaver” – ”flisehaver” – ”naturhaver” – eller hvor lægges snittet. Alle I havelejere kan jo komme 
med jeres besyv på forårets generalforsamlinger. 
 
Gode ideer på det grønne område 
Kommunen har foreslået, vi nedsætter ”et grønt råd” – det er ikke lige det, det skal hedde, men et 
andet godt navn. Et råd med repræsentation fra alle haveforeninger, hvis de vil være med, der kan 
komme med gode ideer og forslag til miljørigtig adfærd indenfor affald, madspild, forbrænding, 
transportvaner eller alt muligt andet. Der kunne så afholdes møder i haveforeninger om et eller flere 
emner, ligesom vi afholdt ”affaldsdag” for et par år siden. 
 
Det falder jo udmærket i tråd med mine visioner for Roskilde Haveselskab, hvor det første var Bedre 
Miljø: ”Forventningen er, at Roskilde Haveselskab de kommende 5-10 år vil udvikle sig til at være 
den fremmeste økologiske havekreds i Danmark (Over Havelågen – april 2014). 
Vi skal snart have et opstartsmøde, hvor vi fastlægger arbejdsområde og præmisser nærmere – det 
bliver spændende. 
 
Fornyelse af traditioner  
Det skrev jeg om i sidste blad – har I ikke glemt at reagere? 
Kendetegn for kolonihaver er jo, at der skal være fællesskab på den ene eller anden måde, det er jo 
netop kolonihaver, og ikke sommerhuse. Tror man det, er man landet det forkerte sted. 
Det gamle kan fortsætte, men andet kan jo sagtens komme til. Så kom med de gode ideer! 
 
 
- og så til lidt andet ☺ 

 
 
Kender du disse?  

- der ender som disse? 
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Mynte har jeg hørt om – det breder sig… 
 
Løvstikke er umuligt at komme af med … 
 
Peberrod er endnu værre, 
 
Skvalderkålen slås de fleste med 
 
Alt ovenstående smager jo godt, men man tør dårligt lukke det ind i kolonihaven, for det har tendens 
til at overtage styringen…. Men så prøvede jeg denne lækre grøntsag: 
 
Solsikker gætter I – næh, det er JORDSKOKKER og de må da kunne styres – hvor naiv kan man 
være? Men de smager fantastisk, så fluks plantede jeg et par stykker sidste år. De kom, jeg gravede 
op og fint nok. 

Jordskokker dyrkes som kartofler, 60–70 cm mellem rækkerne, ja tak, det er 
første år – vi lader et par stykker blive tænker jeg, og hvad sker? I år havde jeg 
så nærmest en skov af 2½-3 m flotte høje planter og masser, masser af dejlige 
jordskokker, måske var der alligevel en del, der ikke var gravet op – så 
overvejer du disse gode grøntsager, så sæt dem et sted, hvor de må være, 
vinterfaste, som dem vi kender. 

Fordelen er selvfølgelig de kommer igen år efter år – skal ikke hyppes, bevirker ikke jordtræthed 
selvom de står samme sted – bare giv dem lidt gødning – og lav alle tiders suppe – eller ovnbagte 
eller chips eller …  mulighederne er utallige. Se det er jo noget andet end agurketider. 
 
 
Kredsgeneralforsamling afholdes onsdag den 18. marts 2015 kl. 17.30 i Ringparkens Beboerhus 
  
Forslag, der ønskes behandlet skal være kredsformanden i hænde senest den 15. januar 2015. 
 
 
Gitte Hess  
Kredsformand 
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Siden sidst 
Lørdag den 6. september havde bestyrelsen lejlighed til at sige tak for den store indsats ALLE vores 
hjælpere havde givet til alle vores arrangementer gennem sæsonen 2014. Det skete med det store 
kold bord samt musikalsk underholdning ved vores husband "Granly Band". Der blev festet igennem, 
og ih hvor har I alle fortjent det. Vi håber på samme store opbakning i 2015. 1000 tak. 
 
Det sidste arrangement nemlig FÆLLESSPISNING blev afholdt den 20. september hvor ca. 60 have-
lejere og gæster havde fundet vej til GRANLYST.  
 
Vibse - Buller - Kenneth - Jette - Tove og Michael diskede op med det store kolde bord - fantastisk – 
tak skal i have 
 
Skraldeholdet slutter nu sæsonen- der er blevet gjort et fint stykke arbejde- Bestyrelsen siger tak for 
indsatsen - håber I er friske igen i 2015. Har man affald efter den 1. november bedes man selv sørge 
for bortskaffelse. TAK til Kenneth - Buller og Michael for at sørge for "åben bar". 
 
Sæsonen er nu slut - bestyrelsen skal henstille, at man lukker for vandet i de enkelte haver, og får 
luftet ud i rørene således at I undgår frostskader, samt at foreningen til glæde for os alle undgår 
ekstra vandregning. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at foreningen i 2014 har brugt 
meget vand til dyre penge og det belaster os alle - så vær behjælpelig med at holde udgiften nede. 
Bestyrelsen håber i øvrigt at være klar med et oplæg til debat omkring vandforbrug i GRANLY til 
generalforsamlingen i februar måned herom nærmere. 
 
Knapt er sæsonen slut før vores trofaste frivillige håndværkere har udset sig nogle ting til 
forbedringer i og på GRANLYST, bestyrelsen siger tak til jer, fordi i har lyst og energi til at sørge 
for, at vores foreningshus er i fin stand til næste sæson. 
 
Kommende tid 
Traditionen tro afholder bestyrelsen ÅBENT HUS i GRANLYST søndag den 23. november kl. 13 til 
15, hvor der vil være lejlighed til møde naboer og venner og måske der ønske en glædelig jul og godt 
nytår. Vi gentager arrangementet den 25. januar også kl. 13. -15. Vi håber at se mange af jer, Der 
kan købes kaffe øl og vand. 
 
Generalforsamling 2015 
 Sæt nu endelig kryds ved foreningens årlige generalforsamling som i 2015 afholdes i Ringparkens 
Beboerhus LØRDAG DEN 14. FEBRUAR kl 13.00. Forslag der ønskes behandlet skal være 
formanden i hænde senest den 10. februar (formand Mogens Jensen, Støden 3,2-527, 4000 
Roskilde). 
 
 
 



 

 

Side 7 
  

 
 
 
Fastelavn  
Søndag 15. februar kl. 13.00 afholder vi vores store fastelavnsfest med tøndeslagning for børn delt 
op i aldersgrupper ligesom der vil være tønder til voksne både damer og herrer - være flotte præmier 
til de bedst udklædte - så mød op og få et par dejlige timer. 
 
Lidt fra gamle dage 
Vi har bedt Henning og Annelise Petersen som har boet i Granly siden 1972 og som trofast passer 
deres have og kommer fast i Torsdagsbaren og drikker deres øl, samt får en sludder om i et vist 
omfang, at komme med deres oplevelser i kolonien frem til dato. At komme med hele deres indlæg vil  
være for omfattende - så vi har tilladt os at dele det op og lave det ligesom en føljeton - og da vi 
nærmer os den mørke og triste tid - hvor også ubudne gæster finder vej til vores kolonier citerer vi 
her Henning og Annelises oplevelser. Henning har ordet. 
 
I 1973 havde Henning fået en diskusprolaps, og havde derfor plaster over hele. Henning var 
sygemeldt og kunne derfor nyde det gode vejr. Pludselig stod der 3 unge mænd i haven. De var 
hoppet op på ryglænet af den kommunale bænk udenfor tjørnehækken og kunne derfor springe over 
hækken og ind i haven. De beordrede min kone og jeg ud af haven, idet de hævdede at de skulle 
overtage haven. 
 
Udenfor på den smalle sti gik 2 andre unge mænd samt en ung pige med en barnevogn. De stod blot 
at ventede på, at de andre skulle få os ud, så også de kunne komme ind. Jeg måtte passe på at 
ingen opdagede at jeg var ny opereret så jeg råbte så højt jeg kunne på min genbo Jan - Han 
opfattede hurtigt mit nødråb og råbte tilbage "Jeg ringer til politiet med det samme". Alle de unge 
mennesker forsvandt med det samme. 
 
De blev aldrig set i Granly mere. 
 
Men hvordan var det gået uden Jans hjælp? 
Henning og Annelise 
  
Og her kan vi alle lære - nabo/genbohjælp er guld værd. 
 
Se efter din have 
På grund af de sidste års kedelige erfaringer skal vi på det kraftigste opfordre til, at man jævnlig 
kigger til sin have - og også gerne naboens og genboens - for at om alt er som det skal være - det er 
det man kalder nabohjælp. 
 
Til slut 
Vi glæder os rigtig meget til næste sæson. 
 
På bestyrelsens vegne 
Mogens Jensen 
 
 

Støt vore annoncører – de støtter os 
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  www.rormosen.dk 

 
 
Kære Medlemmer, 
 
Endnu en dejlig sæson er gået, svært at klage over sommervejret i hvert fald. 
 
Efterårslotteri 
Den 31. august trak Sara have 55 vinderne, de heldige vindere blev: 
Have nr. 41 – 1. præmie 
Have nr. 89 – 2. præmie 
Have nr. 10 – 3. præmie 
Billeder kan ses på vores hjemmeside under galleri. 
Tillykke til de heldige vindere. 
 
Jule/nytårscontainer 
Der opstilles køkkencontainer i perioden 19. december 2014 til 2. januar 2015. 
 
Pesticider 
Som tidligere meddelt er det forbudt at bruge andet end gasbrænder fra 1. jan. 2015. Det er 
byrådet der har besluttet dette. 
 
Nye medlemmer 
I løbet er året har vi fået 4 nye medlemmer i foreningen, hjertelig velkommen til de nye, håber i vil 
nyde at være her. 
 
Hjemmesiden 
Den er altid opdateret, her finder du alt mellem himmel og jord, og skulle du have en god idé til 
hvad vi evt. mangler på siden, så kontakt os venligst, gode råd modtages med glæde. Benyt 
hjemmesiden hvis der er noget du er i tvivl om, adressen er www.rormosen.dk. Vi lever jo i en 
elektronisk tidsalder, så ikke alt vi sender ud – porto er dyrt, så kig i ny og næ på hjemmesiden. 
 
Hastighed 
20 km/t i kolonien – sig det venligst også til jeres gæster. 
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  www.rormosen.dk 

 

 
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. 
 
Det var vist alt fra os i denne omgang. Vi ønsker vore medlemmer en god vinter, jul og nytår og 
på gensyn til GF i februar 2015. 
 
På bestyrelsens vegne 
Allan Carlson 
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Kære Medlemmer, 

Selvom vejret stadig ikke minder det mindste om vinter, er vi jo alle sammen flyttet hjem og kommer 
kun og roder lidt i haven engang imellem. Ukrudtet gror stadig ufortrødent, og der er altid et par 
kanter, man kan stikke af eller georgineknolde, man kan tage op. Grønkålen smager jo først rigtigt, 
når den har fået frost, men frosten lader vente på sig. 2014 bliver sandsynligvis det varmeste år, der 
nogensinde er målt, og måske skal vi vænne os til at kunne høste to gange. 
 
Efterårsmødet 
Det var dejligt at se mere end 70 medlemmer til stegt flæsk og efterfølgende møde onsdag den 22. 
oktober. Mange nye medlemmer viser interesse for, hvad der foregår i foreningen, og vi har brug for 
de nye kræfter. Kolonihaveforbundets præmier for særlig velholdt have gik i år til have 103, 046 og 
015. Tillykke med præmien, and keep up the good work!  

 
Charlotte 018, der til daglig passer vores hjemmeside 
solvang-hf.dk, leverede en fin præsentation om frivillighed i 
Solvang. Foreningen driver jo ikke sig selv, og bortset fra 
bestyrelsesarbejdet, er der alle udvalgene, som passer de 
praktiske opgaver og trænger til nye medlemmer. Skal der 
være loppemarked og sommerfest i 2015, skal man melde sig 
på banen allerede nu. Vi mangler også en arbejdsformand til 
fællesarbejdet. På mødet blev der omdelt sedler med  tilmel-
ding og bud på fremtidig indsats, og de kan afleveres i 
foreningshusets postkasse i løbet af vinteren. Bestyrelsen har 
besluttet at flytte tilmeldingen til udvalg fra generalforsam-
lingen til efterårsmødet. På den måde får udvalgene og 
bestyrelsen mere tid til at planlægge næste sæson. Mange er 

bekymrede for at forpligte sig for meget, men det er til gengæld en rigtig rar fornemmelse at være 
med til at bestemme, hvad der skal ske i foreningen, så det bliver i tidens og i medlemmernes ånd, 
og det er en god måde at lære andre at kende på. 
 
Et andet emne var de giftfri haver. Vi kan ligeså godt se det 
øjnene. Vi kan ikke blive ved at svine den danske muld til 
med gift, bare fordi vi ikke ved bedre. Vi ved nemlig bedre, 
og der er ingen undskyldning for at undlade at gøre sig klog 
på gamle og nye haveråd om skadedyr og plante-
sygdomme. På hjemmesiden http://www.havenyt.dk/ er der 
grundige beskrivelser og masser af hjælp at hente. 
 
Parkering på havelodden er et forslag, der har været stillet 
adskillige gange i Solvang gennem tiden, og vi diskuterede 
på mødet, hvordan det skal formuleres til generalforsam-
lingen, og om det overhovedet kan lade sig gøre med vore 
smalle veje. Bestyrelsen anbefaler det ikke af æstetiske 
årsager, og det vil under alle omstændigheder blive noget, man skal ansøge bestyrelsen om i hvert 
enkelt tilfælde. 
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Endelig blev der orienteret om, hvorfor vejbump eller vejbomme alligevel ikke er den rigtige løsning i 
Solvang, hvis vi vil komme fartsynderne i forkøbet. Politiet opfordrer i stedet bestyrelsen til at 
anmelde mistænkelig adfærd, hvis problemet skulle opstå igen. 
 
Vurdering og overdragelse 
Vores kyndige vurderingsudvalg vurderede 18 haver i år, og vi solgte 15. Vi hilser alle de nye med-
lemmer hjertelig velkomne i foreningen og håber, de får gavn og glæde af nyerhvervelsen. 
 
Julefrokost for frivillige 
De 26 frivillige i Solvang er i år inviteret til julefrokost på Svogerslev Kro med ledsager. Bestyrelsen 
glæder sig til at takke for indsatsen i 2014 og håber, de fleste vil fortsætte i 2015. De frivillige gør i 
løbet af sæsonen et stort stykke arbejde for driften af foreningen. Der er gøremål af alle arter, og der 
er stort set frit slag for gode ideer og finansiering af arrangementer, der kan vedligeholde og styrke 
samarbejdet og fællesskabet i Solvang. 
 
Lukning for vandet 
Bestyrelsen og vandudvalget lukkede for vandet søndag den 26. oktober, og vandmåleren er aflæst 
for sidste gang i år. Vi kan med glæde og stolthed konstatere, at vandforbruget fortsat falder i 
Solvang, og at fokus på forbruget gør os alle sammen lidt mere sparsommelige, når det gælder vores 
fælles vand og vandudgift. Det hjælper selvfølgelig også, at opmærksomme medlemmer sørger for, 
at bestyrelsen får smeden til at reparere lækager på hovedledningen. 
 

 
Juli måned 2014 var meget tør, og regnvandstønden blev hurtigt tom, men allerede i august faldt 
forbruget drastisk, og det er få kun haver, der har været beboet i oktober. Herunder er det tydeligt, at 
vandforbruget støt og roligt er faldet fra 2011, hvor hver have brugte 153 liter vand om dagen i 
gennemsnit til 2014, hvor hver have brugte 83 liter vand om dagen i gennemsnit.  
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Nogle bruger meget vand, og andre er her næsten aldrig, men vi har alle pligt til at spare på 
grundvandet og udgiften, og det er en god ide at opsamle regnvand. 

 
Husk at lukke for jordstophanen og lufte rørene ud, så evt. frostsprængninger undgås! 
 
Havevandringer 
Bestyrelsen har besluttet at indkalde de medlemmer, hvis haver er misligholdt, til møde til foråret 
efter den første havevandring. Formålet er at indgå skriftlig, bindende aftale med de berørte 
medlemmer om en løsning på problemet, så bestyrelsen undgår opsigelse af lejemålet. 
 
Huller i vejen 
Vi er mange, både medlemmer og besøgende, der færdes dagligt i kolonien. Det er efterhånden 
livsfarligt på gåben og cykel, og bilerne har heller ikke godt af det. Jævn vejen, når det har regnet, og 
det er nemt at rive op i gruset. Medlemmerne har pligt til at holde egen vej jævn.  
 
Sidste fælles arbejdsdag  
Rigtig mange medlemmer lagde vejen forbi foreningshuset søndag den 5. oktober for at fejre 
sæsonens afslutning med fællessang og kaffe og kage. Det er kun 8-10 haver, der ikke er mødt op 
på fællesarbejde i år og derfor har måttet betale en bøde. I det store og hele bliver vores 
fællesarealer vedligeholdt af medlemmerne selv under kyndig vejledning og deltagelse af 
miljøudvalgets arbejdsformænd. Men helt selv kan vi ikke. I mange år har det lille trekantsområde 
ved siden af have 119 været stærkt forsømt, og vi må have professionel assistance for at få 
jordstykket ryddet, så vi kan så græs og evt, plante et par træer, så det bliver nemmere at 
vedligeholde fremover. De nye ejere af have 108 passer de små trekanter. 
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Fotografering og offentliggørelse 

Solvangs redaktion har besluttet, at billeder taget til arrangementer i Solvang lægges på hjemme-
siden. Det skal ske ud fra bedste etiske skøn og må ikke være anstødeligt eller se fjollet ud. Der 
tages billeder ved festlige lejligheder, og det er medlemmernes eget ansvar at give redaktionen 
besked, hvis man ønsker sit billede slettet fra hjemmesiden. Personfølsomme data må naturligvis 
ikke offentliggøres.  

 

Brandforsikring 
Det påhviler alle medlemmer at tegne brandforsikring for haveloddens bebyggelse, og det er 
medlemmernes eget ansvar, ikke bestyrelsens, at overholde påbuddet. Landsejerlavskode og 
matrikelnummer oplyses ved henvendelse til formanden. Til generalforsamlingen i februar 2015 
kommer der muligvis forslag om tegning af kollektiv brand- og indboforsikring. Kolonihaveforbundet 
forhandler i øjeblikket med Alm. Brand om en favorabel pris. 
 
Generalforsamling 
Indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget sendes ud med post senest 14 dage inden. Vi 
håber, fremmødet bliver repræsentativt. Sidste frist for indkomne forslag er 10. januar 2015 på 
formand@solvang-hf.dk eller i foreningshusets postkasse. 
 
Info 
Kort efter generalforsamlingen og i god tid inden sæsonen starter sender vi info ud om fællesarbejde, 
renovationsordning og åbning for vandet samt referat af GF15 pr. mail/B-post til alle medlemmer. På 
samme måde bliver hjemmesiden opdateret i løbet af vinteren. 
 
Forebyg indbrud i vinterhalvåret 
Det er en god ide at tilse sin have jævnligt hele året rundt. Sidste vinter havde vi ingen indbrud, og 
lad os håbe, det går ligeså smertefrit i år. Tag alt af værdi med hjem, og tøm haven for redskaber, der 
kan bruges til at begå indbrud med. Lad der være så frit udsyn til indgangsdøre, som muligt, og 
undlad evt. at trække gardinerne for, så tyven tror, der er noget at skjule. Besøg evt. Stop indbrud for 
gode råd. 
 
Åbning for vandet og standerhejsning 
Palmesøndag den 29. marts 2015 åbner vi igen for vandet og indleder den nye sæson med 
standerhejsning, øl og grillpølser til alle, der møder op i foreningshaven ved 13-tiden. 
 
Rigtig god vinter, glædelig jul og godt nytår til alle. Vi ses til generalforsamlingen! 
 
På bestyrelsens vegne  
Anne Marie 
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk 

 
Når denne udgave af Over havelågen kommer på nettet er der mange os der er taget hjem for i år. 
 
Det har været en rigtig dejlig sommer med masser af varme og ikke så meget nedbør, det kom 
senere. Det er altid vemodigt at skulle hjem og holde albuerne tæt ind til kroppen i lejligheden, men 
det er der også en charme ved, der er nogen af os der holder ud til det sidste. 
 
Som nogen måske har bemærket har bestyrelsen ikke vandret så meget som vi plejer, bestyrelsen er 
meget kede af at gå rundt i vores koloni og skrive en masse breve som vi føler ikke bliver taget 
alvorligt, derfor vil vi næste år tage hånd om de haveejere som oftest er de samme vi skal skrive til. 
 
Vi mener ikke det kan være rimeligt at vi skal bruge så meget tid på enkelte haveejere, som ikke har 
lyst til at følge vores enkelte regler angående pasning af deres haver. Breve koster mange penge, 
der er kun os alle sammen til at betale, så vi syntes, at det er ærgerligt der er nogen, der syntes det 
er ok, at vi alle skal betale for andres sløseri, ja undskyld udtrykket men det er jo sådan det er. 
 
Parkering: 
Hold nu op hvorfor kan man ikke overholde vores regler oppe i den gamle afdeling hvor det er 
forbudt at parkere på vores veje, vi har udemærkede parkerings muligheder på vores parke-
ringspladser, så overhold det nu. 

 
Trailer plads: 
Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere sin trailer på pladsen hvis man ikke har 
en plads og det koster 100 kr. om året at have sådan en plads, det er ikke særlig sjovt at komme og 
skal parkere sin trailer og så er der en anden der har sat en trailer som ikke hører til, vi syntes at i år 
er der sket en masse kedelige ting som vi mener ikke er ok. 
 
Vurderinger: 
Her vil vi bare gøre opmærksom på hvordan man forholder sig når man gerne vil sælge sin have. Det 
er strengt forbudt at sætte sin have til salg uden bestyrelsen er informeret herom, ved at lægge en 
besked i vores postkasse og man skal have sørget for en ren el attest, og vi skal vurderer haven 
først, derefter hvis man har en køber giver man bestyrelsen besked med navn og adresse på evt. 
køber, og man sætter ikke en pris selv, før der er vurderet. 
 
Miljø arbejde: 
Vi kan ikke rigtig forstå at der er så mange havelejere der ikke har været på miljø arbejde, det er 3 
timer hvor man går og hygger sig med andre havelejere, 1000 kr. for mange os er det mange penge 
dem kan mange godt bruge et andet sted. Men er det holdningen til vores fælles områder, derfor må 
vi måske få andre til det så koster det måske ikke kun 1000 kr. for os at få ordnet, kom nu ud af 
busken og få vores områder til at se pæne ud. Det kan godt være der var mange sure opstød denne 
gang men vi prøver på at få tingene til at løbe rundt, så vi kan være vores koloni bekendt. Når alt 
dette er sagt har vi da også haft positive ting. 
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk 

 
 
Arrangementer/Aktiviteter i sommeren 2014. 
Som alle ved måtte vi desværre aflyse vores Sankt. Hans på grund af for lidt vand det kan godt være 
der var mange andre der afholdte denne dag, men vi besluttede at det var for stor risiko på grund af 
at vi ligger ret tæt på hinanden, håber det ikke sker til næste år. 
 
Sommer fest. 
I år måtte vi prøve noget nyt da vi ikke længere kunne forsvare at have et telt til flere tusinde kroner 
for ganske få der mødte op det er altid svært at lave om på en tradition der har været en tradition i 
mange år, men sådan er det. Dem der var mødt op hyggede sig, og vi vil sige at det vil vi arbejde 
mere på med nogle til tag til næste år, vi skal sige i er meget velkommen til at komme med forslag til 
hvordan i kunne tænke jer det skulle foregå. 
 

        
 
 
Lukning for vand: 
Husk nu at få lukket for jeres vand og få luftet jeres vandrør ud for vand - gør i ikke det sker der det 
som vi desværre så sidste år folk glemte at lukke for stop hanen og at sørge for at jeres rør er i god 
stand, det er skidt når ens rør er utætte når vi åbner for vandet, og vi må gå og lukke for jeres stop 
haner det er ikke rimeligt, og vi får en masse sure miner fra dem som har sørget for det inden 
vinteren og er klar til at flytte ind så snart vi åbner for vandet, det er rigtig øv at vi andre skal mangle 
vand fordi andre bare er flyttet hjem og tror den hellige grav er velforvaret. 
 
Åbning for vand 2015: 
Hvis vejret tillader det åbner vi for vandet igen d.29-03-2015 kl.10.00. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle de folk som har givet en hånd med til at få de forskellige aktiviteter op 
at stå, samt til alle dem som har bidraget med deres hjælp på sidelinjen. 
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H/F Hvilens bestyrelse takker for i år og ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, og på gensyn 
til næste år. 
 
Indkaldelse til vores generalforsamling, vil blive sendt ud medio januar til alle haveejere. 
 

PS: Til alle jer der flytter adresse skal vi minde jer om at H/F Hvilens bestyrelse ikke auto-

matisk får besked når i flytter adresse så vær så venlig at ligge en besked i vores postkasse 

med ny adresse eller send en mail til vores mail adresse som er: hfhvilen@gmail.com 
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H/F Vestervang    
 
 
Knas tørt, sjask vådt og lunt. Det er vel ikke helt galt at beskrive den forgangne havesæson sådan. 
Ligesom mange andre steder i landet har vi fået masser af regn. Alligevel er det heldigvis kun få 
haveejere, som har haft spejlblankt vand i haven. Det tyder på, at udgifterne til at få lavet drænene er 
givet godt ud. 
 
Foreningsarbejdsdage 
Sidste års succes med foreningsarbejdsdagene fortsætter. Rigtig mange har deltaget, og humøret 
har været højt. Det er en fornøjelse at opleve det store engagement og den store velvilje om 
ordningen. 
 
Hver gang har der manglet nogle få deltagere, og en enkelt gang manglede der en pæn del. Det tog 
ikke humøret fra de få, der var mødt op – tusind tak for det. Men det er ærgerligt, at folk ikke møder 
op eller finder en afløser til tre timers foreningsarbejde den ene gang om året. Hvis du er forhindret i 
at deltage, er det vigtigt at du finder en afløser at bytte med, så der stadig er samme antal deltagere 
på dagen. Ellers har vi alt for få deltagere nogle gange og alt for mange andre gange.  
 
Bestyrelsen vil evaluere ordningen med foreningsarbejdsdage på det næste møde og blandt andet 
overveje eventuelle konsekvenser af fravær.  
 
Foreningshuset 
Som man nok har lagt mærke til, blev det heller ikke til noget i år med at istandsætte foreningshuset. 
Derudover har der tidligere været tanker fremme om at udvide foreningshuset, så vi får et større og 
mere brugbart rum til møder og forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer. Så i 2015 ligger 
der en udfordring til bestyrelsen og foreningens medlemmer med at finde ud af, hvad vi vil med 
foreningshuset. For det skal ordnes inden for de kommende år. 
 
Hærværk? 
To haveejere i indgang 3 har mistanke om, at der er begået hærværk i deres haver hen over 
sommeren. I den ene have så det ud som om, der var sprøjtet Round-up ud over noget af 
græsplænen. I den anden er nogle enkelte planter gået ud, efter at løvet inden for kort tid blev gult og 
visnede. Vi håber ikke, at haveejernes mistanke er rigtig. 
 
Månedens genopfriskning  
Husk, at 

• Haverne og de derpå værende huse skal holdes i god og vedholdt stand, således at der ikke 
opstår gener eller ulemper for de omkringboende. Dette indebærer bl.a. følgende: 

• Græsarealer skal holdes klippede. 
• Blomsterbede og urtehave skal holdes fri for ukrudt (normalt uønsket plantevækst ) især 

frøbærende og rodspredende. 
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H/F Vestervang    
 
 

• Hække omkring haven skal holdes fri for anden plantevækst i en bredde på 30 cm fra 
hækkens midte   

• Alle nytteafgrøder, også specielle, skal dyrkes i afgrænsede bede. 
• Haven ikke anvendes som langvarig oplagsplads for byggematerialer m.v. 
• Havens bebyggelse holdes vel vedligeholdt, således at vinduer, døre, tag, og ydervægge er 

intakte. 
 
Kilde: Love og ordensregler for haveforeningen § 16a, stk. 1. 
 
Sommerfest 
Årets sommerfest var en succes. I stedet for at leje telt udefra, havde bestyrelsen købt et par festtelte 
mere, så over 70 kolonister nød aftensmaden i tørvejr omkring foreningshuset. En stor tak til Michael, 
Dorthe og Anne Lea for det flotte arrangement.  
 

 
 
 
Årets skydekonkurrence var også en succes på trods af to dage med halvdårligt vejr. Michael, Bøg, 
Putte og Poul Erik styrede løjerne, og stort tillykke til Allan med sejren og til Anne-Lise og Finn med 
de følgende pladser. 
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H/F Vestervang    
 
Grønt råd 
Roskilde Kommune har foreslået Roskilde Haveselskab at nedsætte et ’Grønt råd’ på tværs af 
haveforeningerne, hvor en eller to fra hver forening mødes med en aftalt frekvens og taler om emner 
indenfor bæredygtighed generelt. Foreløbig har Solvang, Granly og Vestervang tilsluttet sig idéen, og 
vi håber, at flere vil være med. Fra Vestervang deltager Poul Erik (formand) og Kirsten (fra 
affaldsudvalget). Vi er ikke startet op endnu, så vi ved ikke mere pt.  
 
Ordinær generalforsamling 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 18. februar kl. 19.00. Der afholder bestyrelsen nemlig 
ordinær generalforsamling i RB06’s klubhus, Rådmandshaven 6.  
Den 10. januar 2015 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på general-
forsamlingen.  
 
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 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.  
 
Tak for i år. 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 

 
 

 
Til læseren af "Over Havelågen" 

 
Få 10% i rabat på alt når du handler hos Hus og Haveliv. Vi har et stort udvalg af haveredskaber, 
indretningsartikler, udendørsleg og værktøj i den bedste kvalitet og altid til markeds laveste priser. Gå 
ind på www.husoghaveliv.dk   og vælg dine varer. Angiv koden "Havelågen" i rabatkode feltet ved 
betalingen. 
 

Vi ses på www.husoghaveliv.dk 
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Så slutter vi af for sæson 2014 i Hf. Ny Maglehøj. 
 
Inden at vi lukker helt ned, er her lige lidt fra bestyrelsen.  
 
Vi har fået en del nye haveejere i år, og vi håber at de vil falde godt til herude.  
Bestyrelsen træffes uden for sæsonen enten via mail: post@hfmaglehoej.dk  eller post. 
 
Vand: 
Det er en god ide, at forebygge vandrørene sprænger, ved at åbne for jeres stophaner, efter at der er 
lukket for hovedhanen. 
 
Rotter: 
Der er konstateret rotter i Ny Maglehøj.  
Det er ingen skam at der er rotter i éns have, men det er nødvendigt at gøre noget ved problemet, da 
det kan være en plage for alle haveejere. Har du konstateret tegn på rotter – (kig efter huller og 
ekskrementer i haven) – kan man gratis anmelde det til Roskilde Forsyning, eller Borger.dk på nettet 
eller ved at henvende sig Borgercenter i Roskilde kommune. 
 
Loppemarkedet: 
Loppemarkedet blev til en større succes end forventet. Mange mødte op trods det dårlige vejr. 
Vi arbejder på mere teltkapacitet næste år. 
 
Legepladsen:  
Vi har lavet et nyt legepladsudvalg. De arbejder ihærdigt på at indhente relevante tilbud og 
gennerelle oplysninger for, hvad en lovlig legeplads kræver. Det er klart til at fremlægge på 
kommende generalforsamlingen. Her skal den endelige beslutning træffes. 
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Sigurd Carlssons Minde: 
 
Hvem kan ikke huske Sigurd? 
Børnenes ven i tombolaen under festugen, på havens traktor, på FUTTE rund i kolonien for at hjælpe 
til med dit og dat altid bevæbnet med et smil og venlige ord. 
 
Det skal mindes: Vi har besluttet at dedikere hjørnet ved Hvedemarken og Maglehøjvej til Sigurds 
Ære og Minde, for at hædre hans store indsats i koloniens tjeneste.  Træerne bliver fældet, der skal 
sås græs og et mindemærke vil blive opstillet.  
 
Mindestedet vil herefter blive holdt af Haveforeningen. 
 

Sigurd og Anne Lise Carlsson sidder i midten, år 1995 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Tak for i år: 
Så er 2014 sæsonen slut, og det kolde vejr kommer tættere på os. Vi vil gerne sige tak, for en god 
sæson med dejligt vejr og massere af gode arrangementer. Der har budt på børnedag, banko, 
fugleskydning og høstfest. Tak til alle de frivillige kræfter, der har været med til at arrangere og tak til 
alle deltagere. Særlig tak til Laila (sekretær) der stod for den lækre mad til høstfesten. 
 
Vandet lukkes! 
Vi lukker for vandet fredag d. 14/11 2014 indtil der åbnes igen næste sæson. Husk at tømme jeres 
egne rør og åbne hanerne. 
 
Hjælp din nabo: 
Aftale gerne med din nabo om I ikke kan holde øje med hinandens haver så vi undgår indbrud. Vi har 
de andre år været heldige i forhold til andre haveforeninger i Roskilde. 
 
Have 26: 
Vi fik solgt have 26 sidst på sæsonen og velkommen til den nye havelejer. Der er sendt afregning til 
de tidligere lejere og vi kan nu sætte punktum i den sag. 
 
Bestyrelsen 

 
 

 


