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Velkommen til sæson 2018
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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Kredsformand:
Selina Ullergaard
Onsdag mellem 19-20

31 42 31 80

Bladets adresse:
Søndre Ringvej 3. 1. tv.
4000 Roskilde
selina.keiniche@gmail.com

Granly:
Formand Ale Startzec
Kasserer Gitte Hess

191 haver
Brug venligst
mail@hfgranly.dk

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio juli 2018

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: Dorte Ottosen
Kasserer: Sophie Zeeb

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
93 90 82 47
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Karina Thyrgaard

11 haver
20 42 76 59

Ansvarshavende redaktør
Selina Ullergaard

den 2. juli 2018 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Ny kredsformand
Kære havelejere
På kredsrepræsentantskabsmødet den 6. marts var jeg så heldig at blive valgt som Kredsformand
her i Roskilde. For jer som ikke kender mig, hedder jeg Selina Ullergaard. Jeg er 45 år og arbejder til
daglig i forsikringsbranchen.
Jeg har have i Hf.. Roarsgave, hvor jeg også er kasserer. Jeg glæder mig til at se hvad året bringer
og glæder mig til et godt samarbejde i Roskilde kredsen. Jeg ønsker jer alle en god sommer.
Bedste hilsner
Selina
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Velkommen til den nye sæson!
Nu er sæsonen skudt i gang – og vi skulle alle lige bruge Påsken til rengøring i hus, drivhus og
have, men snydt, der kom frost og sne – men trøst jer, de kloge siger, så er der færre
dræbersnegle og andre insekter til sommer
ja intet er så galt, at det ikke er godt for noget.

Dagrenovation og SORTERING af AFFALD
Roskilde Kommune har indført ny affaldsordning, hvor alt affald skal sorteres fra
NU!
Vi har uddelt ”madspande til alle og vejledning til sortering.
Vores skraldehold går i gang med at afhente skrald – restaffald, fra torsdag d.
6.april.
RESTAFFALD afhentes af skraldeholdet i klare sække med havenummer.
MADAFFALD skal du selv bære i container ved indkørsel til Granly (traktorplads).
METAL (ikke i plastposer) skal du selv bære i container ved traktorplads
PAP skal du selv bære i container ved traktorplads
GLAS, PAPIR/KARTON og BATTERIER som hidtil i container – men nu ved traktorplads
Flere poser til madaffald kan hentes i kontortiden.

Kontortider start 5. april
Du kan komme til kontortid på torsdag d. 5. april fra kl. 17:30-18:30, har du ikke har betalt
haveleje, medlemslotteri eller trailerplads, er det sidste frist torsdag – skal du bygge om/til,
grave tank ned, behandler vi ansøgninger! Vi har kontortid hver torsdag, undtagen på helligdage.

Torsdagsbar start 5.april
Så starter Torsdagsbaren op igen, så lad os mødes og ønske hinanden velkommen til sæsonen i
Granly.
I april kl. 16.30-18, hvor Michael og Kenneth er været, og fra 1. maj kl. 17-20, hvor skiftende
havelejere står bar disken til glæde for os alle!

VM i fodbold transmitteres i Granlyst
-

Se mere i næste Nyhedsbrev eller i udhængs skabene.

Pinsemorgen 20. maj kl. 8 – morgenkaffe – hygge
Vi holder åbent hus – morgenmad til alle – lidt sang musik – lotteri vores helt fantastiske
pinsemorgen arrangement, søndag d.15 maj fra kl.8-13 i Granlyst. Kom ned og hyg med naben,
Husk at tage de nye havelejere med til dejlig morgenmad – vi glæder os, til vi ses.
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Minikursus i Pileflet d. 9.juni
Lær at lave ”nyttige ting til din kolonihave, lørdag d. 9. juni fra kl. 9.30-15
holder vi pileflet i foreningshuset i Granly. Tilmelding senest d. 17. maj til
Gerd, 51 307 863 Du skal medbringe 50 kr. som dækker udgiften til pil, brød, kaffe/te og ost
samt en slags pålæg, vi kan deles om!.
HUSK: havesaks - en dolk/skarp kniv - snor/sejlgarn - en spand el. stor
urtepotte - og evt. en ide til hvad du vil kreere til din kolonihave.

Huller i vejen
Hver havelejer skal holde sin ½ vej – og lappe hullerne. ”Ja men, det er ikke mig der har lavet
dem” – Nej – men det er dit ansvar at vejen er plan, falder eller vælter nogen i et hul ud for dit
hus, er det dit ansvar!
Hent grus og få dem lappet!

Flaghold – vi har brug for dig!
Vi hejser flaget på søndag og andre flagdage i Granly. Venlige havelejre tager ”vagten” en
måned af gangen – men nogen er gået på ”pension”, så vi mangler til 2 måneder – er det ikke lige
dig, der vil være med til at holde traditionen i hævd? Send en mail til mail@hfgranly.dk – kom i
kontortid eller kontakt Henrik have 201, som er flagformand!

Storskrald d. 6.maj
Så er det tid til at komme af med sit have affald. Du kan komme af med alt brandbart max
størrelse 1m x 1/2m, grene sten og fliser fra kl.7:30 til kl. 11:30.
Hvis man er handicappet eller bevægelseshæmmet kan man få afhentet sit
affald, ved tilmelding til afhentning skal der ringes til Bent Nielsen i have
103 på tlf. 41 60 39 22, på hverdage mellem kl. 17-19.

Mange forårs hilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Sæson 2018
Velkommen til en ny sæson.
Ny renovationsordning
Vi modtog materiel fredag før påske, og har været i gang i ca. 2 uger. Det virker rigtig fint med
sortering af affald. Madaffald og restaffald afhentes hver fredag, pap om mandagen, metal hver 8
uge. Husk når du kommer metal i containeren skal det være uden plastpose, plastpose er
restaffald. Alle burde have modtaget spand og 2 ruller med poser til madaffald.
Sommerfest
På generalforsamlingen besluttede vi at vi hvert år afholder sommerfest, den 3. lørdag i august.
Derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen – det bliver den 18. august 2018.
Renovering - toilet
Der kom sørme ny dør i - var sandelig også på tide. Det sidste el er lavet, så nu mangler vi kun
nyt tagpap på toilet taget.
Fællesdag
Første gang i 2018 er den 22. april, er du forhindret så kontakt Marianne Sivebæk.
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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Så er foråret så småt på vej. Selv om man kan være lidt i
tvivl, når man ser på vejret, er der alligevel nogle små
forårs bebudere hist og her

Ved besøg i haven har jeg fundet
tydelige beviser på, at den benyttes af andre end mig om
vinteren.
Nej, jeg har ikke haft indbrud – men besøg af dådyrene. De har
valgt at besørge i min have. Men det er ikke det værste!

De har ædt mine tulipaner….DET synes jeg ikke er i
orden. Men jeg må vel finde mig i det ☺
Påskeliljerne kan de heldigvis ikke lide

I forbindelse med at vi fik åbnet for vandet Palmesøndag, holdt vi standerhejsning. Det
var dejligt at se så fint fremmøde.
En del benyttede lejligheden til at få den nye beholder til køkken affald med hjem. Hvid
du endnu ikke har fået beholderen, skal du afhente den i kontorets åbningstid.
Vi arbejde på højtryk med at få indhegnet pladsen midt i kolonien, så vi kan få alle de
nye containere helt på plads. Men der går desværre lidt tid endnu, før pladsen er
færdig.
Kontoret har som sædvanligt åbent om onsdagen mellem kl 19 og kl 21. Vi håber at
mange vil kigge forbi med stort og småt. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil prioritere
at færdig behandle henvendelse i åbningstiden, hvis det er muligt.
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Bestyrelsen har i øvrigt bestilt en dejlig sommer med sol og vand i afstemte mængder
– så må vi bare håbe, at den bliver leveret til tiden.

Rigtig god kolonihavesæson fra bestyrelsen
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H/F Vestervang
Bestyrelsen
Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig
•

Formand Poul Erik Olsen, have 3

•
•
•
•
•
•

Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
Sekretær, Jan Therkildsen have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
Menigt medlem, Kenneth Nielsen have 91
Supplant, Kenneth Holmbech, have 20
Supplant, Marianne Friis, have 102

Træffetider for bestyrelsen
• Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. onsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor
bestyrelsen holder ferie.
• Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor Bestyrelsen
mødes.
•

Telefontid: Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem 17 og 19 på tlf. 93 90 82 47 - Dog ikke i august
grundet sommerferie.

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til
kassererhfv@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Weekendophold i haven
Det er nu tilladt at overnatte i sin kolonihave fra fredag til søndag uden for sæsonen.
Det blev vedtaget på Kredsrepræsentantskabsmødet i Roskilde Haveselskab den 6. marts.
Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 26. maj. kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød
glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold, øl og en hotdog med det hele – og husk kontanter. Af
hensyn til forplejningen så læg venligst en seddel i postkassen om at du/I deltager senest den 18. maj.
Månedens opfrisker
§ 16a. Særlige regler for haveforeningen
18. Hastighedsgrænsen er 15 km i timen på alle foreningens veje. Overholdes hastighedsgrænsen
ikke, kan det medføre opsigelse. Som medlem af haveforeningen er man ansvarlig for, hvad ens
børn eller gæster gør. Man kan derfor også blive opsagt, hvis de ikke overholder
hastighedsgrænsen.
Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vi startede traditionen tro med generalforsamling i februar.
Jeaneth og Klaus smurte lækre franskbrødsmadder til os.

Referat fra generalforsamlingen kan læses på www.hfmaglehoej.dk eller hentes på en træfaften.
Efter generalforsamlingen og kredsrepræsentantskabsmødet er der rettelser til vedtægterne. De
nye reviderede vedtægter er lagt på vor hjemmeside. Kan også hentes på en træfaften.
Vejrguderne har ikke set på kalenderen der siger FORÅR men tror stadig det er
VINTER, så i skrivende stund (1/4) har vi endnu ikke fået åbnet for vandet.
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Vi har fået nye affaldsbeholdere til dagrenovation. Ikke alle har fået kørt dem ind i deres have
endnu. Det skyldtes måske, at man ikke lige har været ude i haven endnu på grund af vejret.
Kan man ikke gøre naboen en tjeneste og tage den med, når man henter sin egen ?
På forsiden af www.hfmaglehoej.dk og vore opslagstavler har vi lavet et nyt opslag der
fortæller hvad der sker i en given måned.

Husk at tjekke så I ikke misser noget.
Som I ved har vi store problemer med oversvømmelse mange steder i kolonien.

Nu håber vi, at vi har fået løst problemet ved vejen efter trailerpladsen. Der er blevet etableret
en pumpebrønd, som pumper vandet op i en grøft på det grønne område ud til motorvejen.
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Standerhejsning.
På grund af vejret havde vi udskudt hejsning af vores nye flag fra den 25. marts til påskelørdag
den 31.marts, fordi vi så regnede med, at vi havde fået åbnet for vandet, og kunne flytte ind i
vores haver. Sådan gik det ikke (med vandet) men flaget fik vi til tops.

Og så ind i varmen og nyde en pølse og en lille en ;-)
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Et par vigtige datoer der er tæt på :
Møde omkring de nye fællesforsikringer i den lille festsal den 11. april
kl. 19:00
Tilmelding og bestilling af bod til loppemarked på græsset og
parkeringspladsen ved foreningshuset Kr. Himmelfartsdag den 10.
maj, senest 30. april til Tatjana på post@hfmaglehoej.dk.

Husk: følg med på www.hfmaglehoej.dk og vore opslagstavler.
Bestyrelsen ønsker alle jer glade og positive Maglehøjere en rigtig god
havesæson og en kanon sommer.
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Så blev det endelig April og der er kommet vand i rørene , og vi vil alle gerne i haven enten for at
rode i den eller for at bo derude fra nu af.
Der er blevet uddelt nye skraldespande som skal bruges fremover, læs brochuren som er leveret
med. Dette er en ny ordning fra kommunens side.
Husk at aflevere et kopi af jeres brandforsikring på kontoret inden 1/5-2018 (skal gøres hvert år)
Hvis i skulle være flyttet i løbet af vinteren, er det vigtigt i informere bestyrelsen omkring dette
Vi ønsker alle en god sæson
Mvh
Bestyrelsen.
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