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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 Lisbeth N. Sørensen
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 april 2020

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: Thomas Pedersen
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
26 85 59 34
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 25. marts 2020 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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Kredsen
Kære Havelejere
Så er vi klar til en ny sæson.
Kredsrepræsentantsskabsmøde i marts er vel overstået og referatet kan i finde
på www.roskildehaveselskab.dk
Solen skinner endelig på os og haverne er klar til at blive åbnet. Jeg glæder mig til at se jer ude i
haverne.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god havesæson 2019. Pas godt på jer selv og hinanden.
Selina K. Ullergaaard
Kredsformand
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www.rormosen.dk

Kære havelejere
Så er vi tæt på endnu en sæson – lad os håbe den bliver ligeså god som sidste år.
Fællesarbejde
Listen er fremsendt, og står også på vores hjemmeside. Årets første er 14. april – så husk at
tjekke om du skal møde. Brug for øvrigt vores hjemmeside, der står seneste nyt.
Sommerfest
Bliver den 17. august i år – så sæt kryds i kalenderen, hvis du er til god grillmad og råhygge.
Sidste frist for tilmelding er 1. august 2019. Sidste år var også en succes, så mød op og hils på
andre havelejere – sommerfesten er baseret på det sociale samvær.
Rørhatten/Foreningshus
Kan lejes i weekends og på daglig basis – vi aftaler prisen, hvis du kun skal bruge det 1 dag.
Bestyrelsen
Er den samme som i kender, oplysninger om bestyrelse og andre står på hjemmesiden.
Græsrabat udfor jeres grunde
Giv Inge have 37 kr. 100,- når i ser hende, så slår hun også græsset i år udenfor. Pengene går til
jukeboks til sommerfesten.
Hække
Husk nu de hække – så slipper bestyrelsen for at sende breve ud efter at have været på
havevandring.
Venteliste
Vi har lukket for tilmelding, da vi ikke ofte har haver til salg, og vi har 12 personer der venter.
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.
Vi ønsker at alle må få en rigtig god havesæson 2019.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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H/F Vestervang
Velkommen til den nye havesæson
Så er det lige op over.
Den nye havesæson står for døren, og byens
havecentre er klar med et stort udvalg af frø og
planter til haverne.
Her i det nye år har vejret været mildt, og marts
måned har været meget vådt. Det ses flere steder i
kolonien, hvor der ind imellem står klart vand i
haver og på vejen. I skrivende stund ser det ud til,
at det bliver mere forårsagtigt og dermed også
havevejr.
Det se ud til, at vi igen i år har været forskånet for
indbrud i løbet af vinteren. Bestyrelsen har i hvert
fald ikke fået nogen meldinger om havelejere, der
har haft indbrud.
Velkommen til de ny havelejere, som tager hul på
det første forår i foreningen.
Rigtig god havesæson

Havesæsonen åbnes med manér
Lørdag den 6. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til den
nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 14 og 16 og nyd en forfriskning sammen med
dine medkolonister og bestyrelsen.

Havevandring
Den 28. maj runder ʹhavepolitietʹ foreningen for at se, om haver og veje bliver vedligeholdt, sådan
som vedtægterne siger.
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H/F Vestervang
Ny hjemmeside
Foreningens nye hjemmeside har adressen www.hfvestervang.dk.
Her kan du finde alle dokumenter vedrørende haveforeningen - vedtægter, byggeansøgning,
etablering af samletank, vurdering, nyheder, ventelister, referater fra generalforsamlingen osv.
Er der noget, som du/I mener mangler, så send en mail til jan.therkildsen@hotmail.com.

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 kassererhfv@gmail.com
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.

Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 1. juni. kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League-finale i foreningshuset. Så mød
glad op, hvis du/I er til ʹkønsløsʹ hørm, 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 25.
maj.
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H/F Vestervang
Vurdering af haver
Før du kan få vurderet din have, skal du have en el-attest, som er uden anmærkninger, og hvis du
har brændeovn også en skorstensfejerattest. Ellers kan du ikke få vurderet din have. Du skal selv
afholde udgifterne til disse attester.
Se på hjemmesiden. Der kan du også downloade alle dokumenter.
Du kan få vurderet din have ved at rette henvendelse på mail til Jan Therkildsen
jan.therkildsen@hotmail.com og aftale nærmere om dag og tidspunkt. Skriv ’Vurdering’ i emnefeltet,
hvis du skal have vurderet din have.
Datoer for vurdering:
6. april, 20. april, 4. maj, 18. maj, 1. juni, 15. juni, 29. juni, 13. juli, 27. juli, 7. september og 21.
september.

Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til kassererhfv@gmail.com
eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hf Granly
Kære havelejere
Granlys generalforsamling er veloverstået og der er kommet et nyt ansigt i bestyrelsen.
Dorte Dalgaard Hansen blev enstemmigt valgt ind bestyrelsen og det samme blev Lisbeth Nissen
Sørensen som formand. Gitte Hess blev genvalgt som kasserer og Ida Jensen blev genvalgt til
bestyrelsen. Dean Heeno var ikke på valg, så dejligt han har valgt at fortsætte. Granly fik også
to nye suppleanter 1. suppleant Maria Thomsen og 2. suppleant Stine Munk.
Sæson start
Foråret er så småt på vej og en ny sæson i Granly er på trapperne. Februar har været dejlig
varm, men det betyder jo også at forårsblomsterne er på vej op, men det er ukrudtet jo
desværre også. Så det er frem med hakkejernet, skuffejernet og riven, så vi kan få styr på

Husk at få fyldt hullerne, på din vej, så vi ikke falder og kan cykle sikkert.

Fastelavn i Granlyst
Vi havde igen i år en rigtig god fastelavnsfest i Granly, flotte udklædninger og glade børn og
voksne. Vinderne 2019 er:
Katte dronning
Katte konge
Bedst udklædt
0-7 år Valdemar, have 0-7 år Valdemar, have 0-7 år Molly, have 323
323
323
8-14 år Christian, have 8-14 år Niklas, have
8-14 år Samuel, have
5
208
404
15-100 år Stine, have
15-100 år Christina,
15-100 år Vibeke, have
404
have 407
512
15-100 år Emil, have
15-100 år Tim, have
15-100 år Kevin, have
205
407
407
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Hf Granly

Kontoråbent 4.april-11.oktober
Vi vil igen i år have kontoråbent, hver torsdag fra 17:30-18:30, undtagen på helligdage. Husk at
indbetale haveleje, det kan også gøres på kontoret, d. 4 april.
Torsdagsbaren 4.april-31.oktober
Kom ned i torsdagsbaren og få en snak, måske tage naboen under armen og kom ned og køb en øl
eller vand/vin, det er så hyggeligt. Torsdagsbaren holder åbent fra 16:30-19 i april og oktober
og i maj til september det 17-20. Så lad os mødes i foreningshuset til lidt hygge.
Husholdningsaffald 1.april- 31.oktober
Der blev på generalforsamlingen besluttet, at stoppe med indsamling af restaffald, så derfor
skal du selv gå ned med alt dit husholdningsaffald på vores skraldeplads. Husk at holde
skraldepladsen pæn.
Storskrald 4.maj kl.8-12
Så er det blevet tid til at komme med alt dit haveaffald. Du kan komme af med alt brænd-bart,
max størrelse 1mx1/2m, alt haveaffald og grene, jern, sten og fliser. Anker vil stå klar på
pladsen til at guide dig.

Hvis du har problemer med selv at kunne komme ud med dit skrald, er ældre og
bevægelseshæmmede kan du få afhentet dit haveaffald, ved foreningens traktor. Du skal blot
ringe til Bent Nielsen, have 103 på mobil 41603922, hverdage mellem kl. 17-19 og lave en aftale
Permahaver d.26.maj, kl.10-14 i have 226
Så er der mulighed for at komme ned og høre permakultur og hvordan man kan opbygge
frugtbarheden i jorden. Du kan læse meget mere i skabene eller på vores hjemmeside. Du kan
tilmelde dig på 50531051, helst med sms.
Banko 4.juni
Så starter banko op igen, husk at sætte kryds i kalenderen. Der vil være mere information i
næste nyhedsbrev.
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Hf Granly
Pinsemorgen 9.jun
Så er det blevet tid til vores fantastiske pinsemorgen, sæt kryds i kalenderen, fra kl. 8-13. Der
kommer mere information i næste nyhedsbrev.

Aktiviteter resten af året







D.23.juni afholder vi Skt. Hans
D.20.juli er der fugleskydning
D.21.juli er der vores fantastiske børnedag
3.august afholder vi et brag af en sommerfest
6.august kommer endnu en gang banko
D.24.august vil der være fællesspisning i Granlyst

De varmeste forårs hilsner
Bestyrelsen
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Så blev det endelig tid til at komme i haverne igen og få jord under neglene!
På vores generalforsamling fik vi sammensat et aktivitetsudvalg, som allerede har fået planlagt
en hel del aktiviteter sæsonen igennem.
Som for eksempel: Standerhejsning den 31/3 kl. 13:00

Banko den 5/5 kl. 14:00 i foreningshuset
Frokost i det grønne 19/5
Vinsmagning den 5/6 kl. 19:30 i foreningshuset
Loppemarked den 23/6 kl. 10:00-15:00
Sankt Hans Aften 23/6, teltet åbent fra kl. 18:00.
Heksen hentes kl. ca.20:00 hvorefter bålet tændes
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Cykeltur den 13/5
Havens Dag den 20/7
Fugleskydning
Præmieskydning og om skydning

Loppemarked den 24/8 kl. 10-15
Sommerfest den 24/8
Børnedag den 7/9 kl. 11:00-16:00

Hjælperfest den 14/9
Halloween den 26/10
Husk også at se Praktiske Oplysninger og hold øje med vores opslagstavler og
www.hfmaglehoej.dk
Manglende datoer og tidspunkter kommer så hurtigt som muligt.
Vi håber på en god sæson og en masse opbakning til vores arrangementer
Med venlig hilsen
På aktivitetsudvalgets vegne
Tatjana
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Ny begynder foråret for alvor at røre på sig og vi glæder os nok allesammen til en ny
sæson.
Gerne med masser af godt vejr ligesom sidste år. Men også gerne med lidt mere
vand fra oven, så det ikke bliver nødvendigt, at vande alt for meget med vandkande
og haveslange. Vi havde et noget stort vandforbrug sidste år.
Vi starter sæsonen den 30. marts med åbning for vandet og standerhejsning, hvor der serveres
pølser fra grillen.
Onsdag den 3. april starter vi op med kontoråbent. Vi har ændret åbningstiden så
der fremover vil være åbent på kontoret hver onsdag fra kl. 18 til kl 20.
Det er som sædvanligt muligt at komme forbi med spørgsmål om byggeansøgning,
bestilling af vurdering mm.
Hvis du endnu ikke har købt nøgle til skraldepladsen, kan dette gøres i kontorets
åbningstid. Som noget nyt er det muligt at betale med MobilePay ved fremmøde på
kontoret.
Da vi var så heldige, at vi ved generalforsamlingen fik etableret et festudvalg, kan vi i år se
frem til en sommerfest. Vi glæder os til at se hvad festudvalget finder på.
I august bliver der som altid holdt afholdt loppemarked på plænen ved
Holbækvej. Hvis du har lyst til at være med til at arranger loppemarkedet
eller blot har gode ideer eller forslag, formidler bestyrelsen gerne kontakt til
loppemarkedsudvalget.
Og igen i år ønsker bestyrelsen alle en rigtig god kolonihavesæson
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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,
hygge eller for at bo derude fra nu af til oktober.
Så har vi fået en ny formand som er Thomas Pedersen have 42 og vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem, som er
Jesper Jensen have 29, velkommen til dem begge to.
Vi har fået lagt nyt asfalt på lige ved indkørslen i mellem have 2 og have 48
Helårshanen som blev vedtaget på generalforsamlingen er nu etableret.
Der er også indkøbt vejspejle som bliver sat op på alle vejene så det er mere sikkert når man svinger omkring
hjørnerne og ikke bliver overrasket når der komme modkørende.
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.
Husk at havelejen altid skal være betalt til d.1. maj.
Ang. ukrudtstur vil vi komme rundt og kontrollere om reglerne er overholdt som det skal iflg. vores vedtægter,
dette vil vi gøre 2 gange, opslag omkring dette vil i kunne se på vores opslagstavle.
Så har vi oprettet en ny hjemmeside, som starter i april som skulle være nemmere at overskue, den gamle vil så
blive lukket ned når den er op og køre.
Hvad angår aktiviteter kan i kigge på vores opslagstavle hvornår disse sker samt på vores nye hjemmeside.
Vi ønsker alle haveejere i Roars Gave velkommen og håber i får en god sæson
Mvh Bestyrelsen
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Til alle havelejere i Hvilen
Vi kan oplyse at Over Havelågen kun kommer 1 gang om året, det skyldes at man er blevet enige om
i kredsen at det er svært at skrive indlæg til over havelågen da alle foreninger har deres egen
hjemme side hvor de informere om de ting der sker i foreningerne.
Vi i hvilen havde håbet på at kunne komme med en liste over alle vores aktiviteter for sommeren
2019 det har ikke været muligt da vi skal samle vores udvalg til en hygge snak og finde datoer for de
forskellige aktiviteter. Det vil blive sendt ud til alle jer der har mail og til dem som ikke har vil der blive
sat opslag op i vores info skab.
Når dette indlæg læses har vi åbnet for vandet, vi skal meddele at vi åbner op for vores plads hvor
man kan komme af med jeres køkken/ restaffald d. 31-03-2019 vi skal dog gøre opmærksom på at
kommunen først kommer og tømmer d. 04-04-2019.
Vi må desværre konstatere at der er nogle der ikke har respekteret dette og er gået bagom og fyldt
nogle af containerne i vinterens løb - det er bare ikke ok, vi skal sige, at i dette indeværende år vil vi
få en bod, hvis vi ikke kan finde ud af sorterer vores affald korrekt. Det var bare et surt opstød for
hvem skal rydde op.
Hvilens største problem er vores veje, men hvem har ikke haft dette problem her i vinter med masser
af vand fra oven og næsten ingen vinter.
På hvilens generalforsamling blev man enige om at det første som vi skal se på er vores dræn i
foreningen og det er vi i gang med, så må vi se hvad der kan gøres efterfølgende.
Hvilens bestyrelse ønsker alle en rigtig god sæson.
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