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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 oktober 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. oktober 2018 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver
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www.rormosen.dk

Kære havelejere
Sandelig noget af en sommer i år.
Hække
Bestyrelsen gik ukrudtstur, og det der faldt mest i øjnene var afgjort hække. De er alt alt for høje,
nogle er 3-4 meter – de skal skæres ned. Vi forventer i kender vores vedtægter, så kender i også
målene.
Vand
Grundet den varme sommer, bruger vi masser af vand, spar så vidt muligt, vi kommer i år af med
en ekstrabetaling på noget der ligner kr. 40-50.000,-.
Præmiehaver
Hf. Hvilen’s bestyrelse var på besøg hos os den 7. juli og udtog 2 haver til præmiering. En
kolonihave – have 17 og en daghave – have 91. Stort tillykke til vinderne. Tak til Hvilens
bestyrelse for en rigtig god dag.
Sommerfest
Afholdes 18. august 2018, sidste frist for tilmelding er 1. august 2018.
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

Side 4

H/F Vestervang
Her er så lidt om, hvad der sket i Vestervang.
Der er sikkert mange, som nyder solen og de sydlandske forhold, vi har haft siden starten af maj. Det kan godt
være, at det er et plaster på sået for sidste års dårlig vejr. Men der skal jo være noget at klage over, og vi
mangler i den grad vand fra oven. Man kan kun håbe at det fantastiske vejr vil forsætte resten af sommeren,
men gerne med noget regn om natten.

Havesæsonen åbnet med manér
Den 22. april åbnede vi officielt sæson 2018 i Vestervang. Her fik haveejerne mulighed for at møde hinanden
og bestyrelsen. Vejret var ikke helt med os, men fremmødet var flot, og vi havde nogle gode timer sammen.
Den 26. maj var ca. 20 haveejer samlet til en hyggelig aften med Champions League finalen. Vi startede med
flæskestegssandwich, pølser og lidt af de våde varer.
Helt igennem en god aften, og helt sikket bedre end for Liverpools målmand, Loris Karius.

Affaldssortering
Det er jo også i år, at vi har fået ny affaldsordning.
Starten var ikke den bedste. Der er både fundet madrasser, urtepotter, plastikkasser, flamingoplader og dyner i
containerne. Ja I læser rigtig! Ikke just ting, som man normalt putter i affaldsposen i køkkenet.
Men folk har efterhånden fundet ud af, at containerne til restaffald kun skal bruges til køkkenaffald, som ikke
kan fordeles i de øvrige containere. Så tak for det.
Bestyrelsen har dog en lille bøn til jer alle om at vise hensyn over for naboerne. Så vær venlig ikke bare at
slippe låget, så det smækker i, men luk det stille og roligt, så det ikke larmer. På forhånd tak.
Alle de former for affald, som IKKE fremgår af den sorteringsvejledning, som I har modtaget, skal afleveres på
genbrugspladsen.

Havepræmier
Lørdag den 30. juni besøgte bestyrelsen fra HF Roarsgave kolonien for at præmiere tre haver. Vejret kunne vi
ikke klage over, og de tre repræsentanter fra Roarsgave var grundige med bedømmelsen.
Følgende haver fik præmier

Have 47

Have 78

Have 89
Stort tillykke til vinderne.
Tusind tak for indsatsen og en rigtig hyggelig dag til Roarsgave.
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H/F Vestervang
Månedens opfrisker
Vedtægter for Haveforeningen
§ 16a. Fællesregler og forsikringskrav gældende for alle foreninger
1. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i god og velholdt stand, således at der ikke opstår gener
eller ulemper for de omkringboende. Dette indebærer bl.a. følgende:

a. At græsarealer skal holdes klippede.
b. At blomsterbede og urtehaver skal holdes fri for ukrudt (normalt uønsket plantevækst) især frø-bærende og
rodspredende planter.
c. At hække omkring haven skal holdes fri for anden plantevækst.
d. At alle nytteafgrøder, også specielle, skal dyrkes i afgrænsede bede.
e. At haven ikke anvendes til langvarig oplagsplads for byggematerialer m.v.
f. At havens bebyggelse holdes vel vedligeholdt, således at vinduer, døre, tag og ydervægge er intakte.

Rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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SIKKE EN SOMMER, hurra for den, men det betød så også, at vi desværre måtte aflyse at sende
heksen til Bloksbjerg.

Vestervang udtog præmiehaver den 23. juni. STORT tillykke til haverne 235- 208- 178-196- 88- 54.
Lørdag den 30. juni havde vi fugle- og præmieskydning, hvor vi fik hentet den regerende fuglekonge
Frank, have 129, som startede fugleskydningen. Ny fuglekonge blev Louise, have 227.
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Søndag den 1. juli holdt vi børnedag hvor vi bl.a. havde besøg af tryllekunstneren Jungle Jim og nyt
var også hønseskidnings konkurrence. Det blev den bedste børnedag i årevis.
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Midt i festugen holdt vi banko. Igen med stor succes, og flotte præmier skaffet af især Poul og MajBritt.
Vi sluttede festugen med fest lørdag den 7.juli, hvor vi fik kinesisk buffet
og efterfølgende dansede til musik fra jukebox og den australske musiker Robert Colby.
Gila vinimport kommer og giver vinsmagning den 19. juli.
I håbet om en forsat kanon sommer
med venlig hilsen
bestyrelsen
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Så blev det sommer, er der nogen der kan mindes, at vi har haft så godt vejr i så lang tid og så uden
regn, er det ikke dejligt.
Da det nu er så tørt trænger vores planter til vand, men husk at vande med omtanke og følge vores
vandingsregler.
Haveforeningen Granly har været ude hos os og udtage præmiehaver og det blev have nr. 7, 34, 117
samt 144. Stort tillykke til alle fire.
Husk vores høstfest som er i Aug. Lør. D.25/08-2018. Opslag omkring dette arrangement kommer op
på infotavlen.
Lør. D.22/09-2018 er der fællesspisning kl. 18.00. Menu er gullash suppe. Pris pr person 40 kr.
I ønskes alle en forsat god sommer.
Mvh Bestyrelsen.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Kære alle haveejere i Hvilen
Så kom den sommer som vi ikke fik sidste år, vi er ikke nemme at gøre tilfredse for nu er alle vores
haver svedet af på grund af tørke kan man vist roligt sig.
Desvære måtte vi aflyse Skt. Hans aften på grund af for lidt vand men det var vi ikke ene om, vi har
fået mange gode tilkendegivelser på at man gerne vil deltage med anden form for hygge, det var rart
at høre.
Vi afholdt børnedag tidligere i år d. 01-07-2018 det var en rigtig hyggelig dag så tak til børneudvalg
og festudvalg og alle jer der hjalp ekstra med.
Hvad har vi ellers på tapetet denne sommer:
Lørdag d.14 juli afholder vi vinsmagning i det gamle miljøhus, som med tiden bliver et rigtig godt
lokale til mange gode aktiviteter forhåbentlig.
Som alle jo ved afholdes der ikke nogen sommerfest i år da der ikke er den store tilslutning, men
derimod har Roskilde Haveselskab 100 års jubilæum d. 28-07-2018 i Granly, har man ikke nået at
fået tilmeldt sig og gerne vil med kan man nå det på søndag d. 15-07-2018 på miljø pladsen mellem
10-12.
Den 04-08-2018 afhentes fuglekongen som vi plejer og der er morgenkaffe kl.7 man medbringer selv
kaffe eller the vi giver morgenmaden fuglekongen afhentes kl.8.
Samme dag afholdes der loppemarked som i vil høre nærmere om, og så vil der være mulighed for at
tage noget mad med senere når loppemarkedet slutter.
Søndag d. 12-08-2018 vil Backlund komme ned på miljøpladsen mellem 10-12 og fremvise de
toiletter mange af os har og man vil også kunne købe poser og diverse tilbehør.
Så vil Bestyrelsen afholde info møde i nærmeste fremtid når alle vores angementer er overstået og
dette møde vil primært handle om tilbuddene som vi nu har i hus - nærmere info til jer bliver sendt ud
til jer der har mail og i folks postkasser havde vi tænkt os.
Så har vi haft haveudtagning d.06-07-2018 hvor Solvang var her i Hvilen tillykke til jer der fik præmie.
Hvilen var i Rørmosen d. 07-07-2018 og tage haver ud der og tillykke til jer i Rørmosen der fik
præmie en rigtig hyggelig dag tak herfra.
Det var alt for nu og fortsat god sommer til jer alle
Med venlig hilsen
H/F Hvilens Bestyrelse
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