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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 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
primo oktober 2015.

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
28. september 2015 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
Nu kommer sommeren – siger de……
Men de siger jo så meget, de meteorologer, men efter et vådt og køligt
forår og en juni måned med kun få varmegrader, må det være på tide
med mere varme, og nu er det på vej, så det skulle blive en dejlig juli og
august – og mon ikke vi får indian sommer i september.
Vi kan glæde os over den megen nedbør, der har sikret at alt i haverne
er vokset, både smukke blomster, køkkenhave og mærkeligt nok også
ukrudtet, som vi må ud og hive op – husk nu INGEN PESTICIDER i
kolonierne – så fat arbejdshandskerne og i gang…..
Ansøgning til kommunen om 70 m2 bebyggelse i kolonihaver
Som det længe er fremgået af vores hjemmeside, har Roskilde Byråd i Økonomiudvalget godkendt,
at alle kolonier i Roskilde kommune kan bebygge op til 70 m2.
Vi er i gang med tinglysning af dette - pyh hvor er der meget administration – og så snart
tinglysningen er klaret, vil det fremgå af hjemmesiden.
Det er dejligt med denne mulighed, så er der mange, der kan få bygget et badeværelse eller et ekstra
værelse til ungerne – og også en del, der kan få lovliggjort deres byggeri, som har været lidt over de
60 m2.
Grønt Råd
Vi vil gerne have dialog med kommunen om forskellige områder, vi kan samarbejde på. Vi vil gerne
have debat og erfaringsudveksling, inden der besluttes noget, som f.eks. ingen pesticider i
kolonihaverne, så vi inddrages. Vi er jo ikke uenig i en sådan beslutning, men det er aldrig rart bare
lige at få trukket noget ned over hovedet.
For at blive inspireret af hinanden - få gode ideer af hinanden – få gang i dialog har kommunen og
haveselskabet taget initiativ til opstart af samarbejde på tværs af haveforeningerne om forskellige
emner indenfor bæredygtighed generelt
Emner: undgå kemi i haverne, undgå madspild, korrekt brug af brændeovn,
spildevand fra kolonihaverne, affaldsforebyggelse, aflevering af bygge- og
anlægsaffald, transportvaner, aflevering af farligt affald og sparepærer.

•

Temaaftener i haverne? Oplægsholdere?

•

Rådet evalueres generelt om 1 år. Er der fortsat interesse eller hvad?

I dette råd skal der være repræsentanter fra alle kolonierne i Roskilde – som er linket til den enkelte
koloni – indtil videre er Bregnevang, Vestervang, Granly, Solvang og Hvilen repræsenteret – har du
lyst til at være med, så kontakt din formand, som kan videreformidle.
Det første møde holdes snart – og sker der noget revolutionerende lægges det selvfølgelig på
Hjemmesiden.
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Kredsen
Ventelister
Miljøministeriet vedtog en ændring til Lov om kolonihaver, den 12. juni 2013, Kap. 5 a § 8 b stk. 2,
der pålægger at føre og anvende venteliste. Dette trådte i kraft den 1. juli 2014 - og skal finde
anvendelse på lejekontrakter, der indgås efter denne dato. Med lejekontrakter menes de enkelte
havers lejekontrakter i en havekoloni.
Der har hidtil været mange kolonihaver til salg i Roskilde, men nu ser vi, at der er nogle kolonier, der
har meget få haver til salg, og hurtigt får dem solgt.
Kredsbestyrelsen har derfor vedtaget, at der skal oprettes ventelister, når der kun er få haver til salg i
en forening. Ligeledes er der vedtaget retningslinjer for ensartede ventelister, således er der både en
ekstern og en intern venteliste – den sidste for de, der har en have, men ønsker en anden i samme
koloni. Overdragelse af kolonihaver mellem forældre og børn eller omvendt, vil stadig gå forud for
venteliste.
Det koster kr. 100,- at blive skrevet på listen og gælder for kalenderåret. Vil du vide mere om
foreningernes ventelister, så kontakt den enkelte haveforenings formand.
Det gælder selvfølgelig stadig, at man skal være bosiddende i Roskilde Kommune for at leje
kolonihave i Roskilde.
Fortsat god sommer til alle
Gitte Hess, Kredsformand
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Haveforeningen Bregnevang
Kredsbestyrelsen besøgte Bregnevang, den 25. juni og gik tur
ved de 11 haver, som foreningen består af. Kun 7 havde
mulighed for at få præmie, men alligevel var det svært.
Vi enedes om det var have 8, der fik årets præmie – tillykke
med det.
Gitte Hess, Kredsformand
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Månedens vandspareråd
”Del dit fodbad med naboen”
Dagrenovation:
Vi har i bestyrelsen, ikke kunne opdrage de frække fugle, der hakker hul i vores skraldeposer. Men

men men, du har mulighed for at købe sådan en her.
Husk at sætte den hvor du plejer at sætte din sæk, samt komme dit have nr. på skraldespanden.
Husk den skal sættes ind i din have igen.
Haveudtagning den 11. juli
Vi havde besøg af Maglehøj, til udtagning af vores haver, her i Granly. Haverne tog sig godt ud i det
fantastiske vejr.
Maglehøj fandt frem til 4 flotte haver, det er:
•

Have 512, haveejer Michael Schwarts

•

Have 3, haveejer Jens Erik Fabrin

•

Have 215, haveejer Kay og Bodil Boysen

•

Have 324, haveejer Helmer Hansen

Et kæmpe stort tillykke til jer, med jeres flotte haver.
Vi skal ud i Hf. Solvang den 21. juni og udtage haver der.
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Fugleskydning og Børnedag den 18-19. juli
Så er det endelig ved at være tid til årets begivenhed, hvor der skal skydes fugle (lørdag) og ræve
(søndag), samt spises en masse pølser og flæskestegsandwich. Kom ned og brug dine spareskillinger på vores tombola, ballonskydning og meget mere. Søndag er børnenes dag, hvor der
skydes ræv, samt en masse aktiviteter for børnene. Der vil være salg af lodder til fugleskydning i
Torsdagsbaren fra d.18. juni.
Hvis du vil skyde, kan du d.18. juli komme ned i Granlyst mellem kl. 9-11 og købe et nr.

Husk vi mødes i foreningshuset kl.13, så vi henter fuglekongen/dronningen Grethe Andersen i have
131.
Det samme gør sig gældende om søndagen, hvor vi skal i have 230 og hente rævekongen Martin
Appelt Hansen.
Sommerfest den 1.august
Så er det endelig tid til vores sommerfest igen, du skal som vanligt selv medbringe mad, der vil være
mulighed for at købe billige drikkevare i baren. Vi sørger for tallerkener, bestik og god musik, du
sørger for højt humør og danseskoene. Pris 50 kr. billetter kan købes i Torsdagsbaren fra 1.juli.

Sangaften den 21.august
Det er sangaften ved Granlyband i Granlyst fra kl.18:30-? Tag naboen under armen og kom ned og

skrål med.

Nye byggeregler
Byrådet har godkendt, at vi må bygge op til 70 m2, vi mangler bare lige at få alt det tekniske på plads.
Kom ned i kontortiden, hvis du har nogen spørgsmål, vi har åben 1 og 3 torsdag i måneden.
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Ukrudtstur den 24. juli
Så er det tid igen, til en ukrudts runde i Granly. Så endnu en gang få handsken på og hakkejernet i
brug og lad os få brugt med det ukrudt.
Privatparkering
Biler der er 180 og højere,må ikke parkeres i egen have, der henviser vi til parkering udenfor.

Forsat god sæson
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Kære medlemmer,
Lidt sent fik vi sommer, men bedre sent end aldrig.
Bebyggelse i Hf. Rørmosen
Roskilde Kommune har nu tilladt at vi kan bygge op til max. 70 m2 gældende kun for kolonihaver.
Vi har fået svar på de spørgsmål vi havde til byggesagsafdelingen. Vi har pt. en sag til vurdering
hos byggesag. Det er nemlig ikke et tag-selv-bord, byggesag har muligheden for at afvise
ansøgningen. Bestyrelsen skal søge individuelt for hver have om dispensation fra lokalplan 268,
som vi jo er underlagt. Kontakt formanden for yderligere information.
Ventelister
Foreningen har ventelister til daghaver og kolonihaver. Du kan læse mere om det på vores
hjemmeside. Det væsentlige er, at man ikke fremover kan sælge til hvem man vil, dog kan en
have komme i frit salg, såfremt personer på ventelisten siger nej tak.
Nye medlemmer
Vi har solgt 5 kolonihaver i år samt 1 daghave, og har 1 daghave til salg. Hjertelig velkommen til
vore nye lejere, vi håber, i må blive glade for at være her.
Køkkencontainer
Der er opsat videoovervågning samt opsat skilt på containeren, at den kun er for foreningens
medlemmer, og ikke må bruges af andre og endvidere er den kun til køkkenaffald. Vi anmelder
ulovlig brug eller affald.
Hastighed
20 km/t i kolonien – sig det venligst også til jeres gæster.
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

Haveudtagning
Hf. Rørmosen var i Hf. Maglehøj den 13. juni, for at udtage 6 haver til præmiering, vi havde en fin
dag i Maglehøj og stor tak til Maglehøj’s bestyrelse for en motionsrig dag i høj sol samt god
behandling.
Vi havde besøg af Hf. Vestervang den 11. juli, med sol og højt humør. Tak til Vestervang’s
bestyrelse for en hyggelig dag. Følgende haver blev udtaget til præmiering:
Kolonihave 50, Lis og Preben

Daghave 91, Ella og Gunnar

Stort tillykke til begge haver.

Fortsat rigtig god sommer. På bestyrelsens vegne, Allan Carlson
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Kære medlemmer,
Ja, nu kom sommeren endelig og vi kan nu i solskin nyde blomsterfloret i vore egne og andres haver.
Bestyrelsen
Desværre er næstformanden trådt ud af bestyrelsen 21. juni 2015, og 1.suppleanten er trådt ud af
bestyrelsen 26. juni 2015, begge pga. tidsnød. Bestyrelsen har derfor 29. juni 2015 konstitueret sig
således, at Jørgen Hermansen 032 er næstformand og Susan Rosenkvist 090 er bestyrelsesmedlem. Vi har herefter ingen suppleanter i bestyrelsen, men mener, vi kan klare os igennem indtil
generalforsamlingen i februar 2016 med den bestyrelse vi har på nuværende tidspunkt. Der vil derfor
ikke blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 2015. Vi takker Ken Schou Carlsen og Sofie
Schultz for deres arbejde i bestyrelsen.
Havevandring
Den 10. maj gik bestyrelsen årets første havevandring.
4 havelejere blev indkaldt til havemøde og vi havde en god dialog hos havelejerne om hvilke forbedringer, der skulle tages hånd om. Havelejerne var positive og kom hurtigt i gang med at forbedre
kritikpunkterne.
Haveudtagning i Solvang
Haveforeningen Granly var udvalgt til haveudtagning i Solvang den 21. juni.
Blandt Solvangs mange fine haver præmierede repræsentanterne fra Granly 3 haver, have 72 - have
76 – samt have 79. På Efterårsmødet den 21. oktober 2015 modtager disse 3 havelejere Kolonihaveforbundets præmie.
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Loppemarked
Søndag den 8. august fra kl 10-15 har frivillige igen i år arrangeret loppemarked på det grønne
område ved Holbækvej. Dette loppemarked plejer at være velbesøgt, hvis vejret er med os. Sidste tilmelding af loppebod er den 5. august.
Sommerfest
Igen i år holdt Solvang sommerfest. Irma slagteren leverede maden, Granly Band musikken, deltagerne det gode humør og den gode stemning. Tak til alle frivillige, der hjalp til!

Vejbelægning
Et par havelejere har forsøgt sig med udlægning af perlesten på vejen, dette var til gene for andre
havelejere og perlestenene er nu delvist fjernet.
Vejbelægning er et fælles anliggende og der kan ikke laves individuelle løsninger, for der skal være
et ensartet udtryk i havekolonien.
Vejbelægning og medlemmernes vedligeholdelsespligt ud til midten af vejen tages op til efterårsmødet den 21. oktober.
Lukning for vandet
Vi vil minde om at der lukkes for vandet søndag den 25. oktober kl 10.00, hold dig orienteret om
opslag vedrørende denne dag.
Sæsonforlængelse
Havesæsonen slutter 30 september. Ønsker du at overnatte i haven indtil 25. oktober, skal du skriftligt ansøge bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Elsebeth og Sune
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Ja så er det tid til Over Havelågen igen, jeg sidder i denne stund og skal skrive indlæg og så har jeg
har fundet et gammelt Over Havelågen fra 2004 det er meget sjovt at kigge de gamle numre igennem
en gang i ny og næ, for at se hvad der skete den gang af aktiviteter i løbet af sommeren.
Der var Sank Hans aften, det har vi stadigvæk
Haveudtagning: det har vi stadigvæk.
Salg af lodder det har vi stadigvæk.
Programomdeling det har vi stadigvæk.
Børnedag det har vi stadigvæk.
Skydeteltet starter det har vi stadigvæk.
Bankospil det har vi ikke mere
Loppemarked ikke i år måske senere eller til næste år.
Lykkehjul det har vi ikke mere.
Afhentning af fuglekonge det har vi stadigvæk
Lørdag aften i et stort telt og levende musik det har vi heller ikke mere.
Men vi har hygge på en anden måde nu lørdag eftermiddag og aften med medbragt mad og i år
levende musik.
Når man tænker tilbage på de år hvor man kunne samles i et festligt lag med medbragt mad og
levende musik ikke til den lyse morgen men næsten, man godt blive lidt ked af at tiderne har ændret
sig så meget på godt og vel 10 år men sådan er det bare, mange vil godt bare være dem selv i deres
haver og det er lidt ærgerligt at man har nok i sig selv. Det der engang var kolonihavetanken er gået
helt fløjten, men det er jo kun jer kolonister der kan lave om på det og komme ud af busken hvad i
kunne tænke jer skulle ske i vores forening uden jeres hjælp dur helten ikke er det ikke det man
siger.
Nå det var bare lige lidt fra gamle dage hvis man kan sige det.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Hvad har vi så på hjerte i 2015
Vi har afholdt Sankt Hans aften som forløb godt der kom ild i bålet det var der jo problemer med
andre steder.

Vores børnedag var den varmeste dag på hele sommeren end til nu for den har da ikke været noget
at prale af desværre - håber det kommer.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Vores haveudtagning blev i år udtaget af Roarsgave d. 27/6-2015.
Følgende haver blev udtaget:
Have 78
Have 88
Have 160
Have 221
Have 253.
Bestyrelsen ønsker alle tillykke og tak til Roarsgave for en hyggelig dag og heldigvis godt vejr fortsat
god sommer til jer.
Festugen:
Den starter som sagt d. 24-07-2015 hvor skydeteltet åbner og slutter d. 01-08-2015 hvor vi har fællesspisning
Alle skulle gerne have fået et program, er det ikke tilfældet kan man kontakte os eller gå op under
halvtaget, eller ind på vores hjemmeside hvor programmet også er.
Legeplads:
Som alle nok har bemærket er vores legplads blev sat i stand af et godkendt firma.
Håber at se rigtig mange til vores sommeruge god sommer til alle både her og i de andre foreninger
Hf. Hvilens bestyrelse
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H/F Vestervang
Kære alle
Her er lidt sommernyt fra bestyrelsen i HF Vestervang.
Haveudtagning
Fredag den 26. juni 2015 besøgte bestyrelsen fra HF Hvilen kolonien for at præmiere tre haver.
Følgende haver fik præmier:
Have 9
Have 77
Have 94.
Stort tillykke til vinderne.
Og stor tak til Hf. Hvilen for en hyggelig dag.
Nye bump
Bestyrelsen har indkøbt materialer til to nye vejbump, som er opsat i indgang 2.
Månedens reminder
Havepolitiets seneste afrapportering var meget positiv – masser af flotte, velholdte haver. Kun
ganske få haveejere fik en reminder på rundturen. Nu går havepolitiet under cover, da de har på
fornemmelsen, at haverne får en ekstra tur umiddelbart før gennemgangen af kolonien.
De beder også redaktionen om at bringe en reminder om ordlyden i foreningens vedtægter § 16b,
stk. 3 som lyder: ”Hver haveejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand”. ’Sin
part’ fortolkes af havepolitiet som til midten af vejen.
Containeren i indgang 2
En venlig opsang fra vores skraldemænd. Containeren i indgang 2 er beregnet til husholdningsaffald
- IKKE til storskrald som fx gulvtæpper, brædder, møbler og græsslåmaskiner.
Bestyrelsen holder sommerferie i august måned og holder næste møde den 10. september
2015.
Fortsat god sommer
Bestyrelsen
Side 16

Sæsonen er godt i gang, men solen og varmen har ladet vente på sig.
Havevandring
Vi har været på havevandring i kolonien sidst i maj, og der er mange haver der trænger til en kærlig
hånd.
Vi følger op på de haver, der i maj gav anledning til påbud og sikrer, at påbuddet er blevet efterlevet.
Vi har alle pligt til at vedligeholde vore havelodder efter forskrifterne i vedtægterne, og det er bestyrelsens sure pligt at sørge for at dette sker.
Vejbump
Vi har etableret et vejbump ved legepladsen. Det har nedsat farten væsentligt på bilerne, der skal
forbi legepladsen.

Trailerpladsen
Vi er klar over at det halter med trailerpladsen, vi arbejder på at få rettet op på dette.
Have præmiering
Hf Rørmosen var på besøg lørdag den 13 juni, for at udtage de haver der skulle have havepræmie,
de udvalgte haver blev:
Have 61
Have 85
Have 126
Have 152
Have 156
samt
Have 194
Vi ønsker dem tillykke herfra. De vil blive fejret og får deres præmie ved et senere arrangement.
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Sommerfest
Med hjælp fra de frivillige fik vi rejst teltene, dansegulvet blev lagt og scenen sat. Tak for hjælpen til
dem.
Vejret var med os ved Sommerfestugen, den blev skudt i gang med fugleskydning, lørdag den 20.
juni.
Vi startede med at hente Fuglekongen, John Pedersen i Have 158.
Fuglekongen fik skudt det første skud og vi var i gang. Der var igen i år, stor tilslutning, også til præmieskydning hvor vi havde omskydning om søndagen.

Sankt Hans
Aften startede med fællesspisning i teltet. Det var super hyggeligt, flere familier var kommet og vi
spiste vores medbragte mad sammen.
Det kan varmt anbefales for de nye og gamle haveejere at deltage.
Vi hentede den flotte heks hos Bodil og Ole og fik sat hende på bålet.
Bålet blev tændt ca. kl 21.30
Vores næstformand John Rasmussen (vognstangen) holdt båltalen, vi sang midsommervisen og
børnene fik is. En rigtig hyggelig aften.
Så blev det torsdag og vi holdt banko, formanden råbte nr. op med hjælp fra Gitte.
Der var gode gevinster at hente, tak til Poul og Majbritt, for jeres store hjælp.
Sommerfesten lørdag.
Grillen var tændt op, med oksefilet, lam og svinekam, der var buffet med flere slags salat og
forskellige kartofler.
Granly band kom og spillede op til dans og der blev danset.
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Næste dag kl. 10 var der så LOPPEMARKED i teltet, der var lige noget der skulle ryddes op, fra
festen før, så der kunne stilles borde op til lopperne.
Der var ikke så mange lopper som sidste år, vi skal nok være ude tidligere med opslag næste år.
Børnedagene blev afholdt mandag og tirsdag, der var tombola, hoppeborg, pilespil, kartoffelløb og
snobrød.

De børn og voksne der kom, hyggede sig. Næste år vil vi dog holde børnedage i weekenden, så
håber vi at flere vil få mulighed for at deltage.
Aktivitetsudvalget har lært mange ting, i den proces det har været at afholde en festuge, vi ved at
ikke alle har været tilfredse med vores arrangement, det kunne måske motiverer nogle til at deltage
næste år, så det kan blive en endnu større succes. Alle vil blive taget godt imod.
Fællesforsikring hos Alm. Brand
Vi fik et tilbud fra alm. Brand om en fælles kolonihaveforsikring, (se opslag på hjemmesiden). Der var
dog et krav om at mindst 50 % af haverne skulle have tilmeldt sig, for at forsikringstilbud var
gældende. Vi har nu fået omkring 30 henvendelser, så vi er ikke engang tæt på. Vi må konstatere at
det ikke kan blive til noget.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Gravenhorst
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Kære havelejere
Ja så er sommeren kommet og blomsterne/urterne er ved at springe ud, men det er startet noget
vådt, må man sige. Alt er sent på den pga. den kolde og våde tid vi har haft, men vi må have
tålmodighed, for vi kolonihavefolk kan sagtens få noget ud af dagene uanset vejret.
Vi kunne godt tænke os at alle kolonihaveejere ville gøre mere ved deres haver. Vores standard er
dalet noget og det er ikke noget at prale af, kan vi ikke få dette op og stå igen?
Aktiviteter i Roarsgave :
- Bestyrelsen skal ud i HF. Hvilen og udtage præmiehaver lørdag den 27-06-2015 kl. 9.00.
- I Hf .Roarsgave kommer Hf. Solvang ud og udtager præmiehaver søndag den 28-06-2015. kl. 9.00.
- Lørdag d. 11-07-2015 er der fugleskydning. Dette starter kl. 10.00. hvor vi mødes i have 117 for at
hente sidste års fuglekonge Bent Nielsen, vi får så en lille en til halsen, ingen vi går op i Lækrogen for
at starte årets fugleskydning, bestyrelsen vil tænde op i grillen kl. 17.00 således at der er mulighed
for at de der har lyst til at spise deres medbragte mad + tilbehør sammen kan få en hyggelig aften.
Der vil komme et opslag omkring dette på hjemmesiden og på informationstavlen.
Bestyrelsen vil lave et åbent hus arrangement for nye have interesserede den 19-07-2015 fra kl. 1316.00. der vil blive serveret kaffe og kage denne dag for de gæster, der måtte komme.
Dette bliver annonceret i Lokalavisen.
Lørdag den 22-08-2015 er der høstfest med levende musik og havepræmie uddeling. Opslag
omkring denne dag vil blive slået op på vores informationstavle.
Obs: Vi har nu fået vores hjemmeside op at stå igen. www.roarsgave.dk. Så ind og kig på den.
På bestyrelsens vegne
Michael S. Jensen
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