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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk at give kredskontoret besked hvis 
du skifter adresse eller ændrer navn.Du 
kan gøre det på mail eller du kan lægge 
en besked i vores postkasse Vesterga-
de 48. Anfør i hvilken haveforening du 
er medlem og anfør vejnavn og nummer 
i kolonien. Du kan selvfølgelig også kon-
takte din have - foreningsbestyrelse og 
få dem til at viderebringe ændringen til 
kredskontoret. 

I Grenå og Hadsund haveforeninger giver 
du besked til formanden eller kassereren 
som så vil sørge for at give ændringen vi-
dere til kredskontoret.

ANGÅENDE BYGGEREGLEMENT
Kære venner. En lille bøn til jer fra byg-
geudvalget. Som man ved skal man ind-
sende tegninger over påtænkt byggeri til 
godkendelse og igangsætningstilladelse. 
Og i langt de fleste tilfælde får vi tegnin-
ger som er virkelig gode og letforståelige. 
Og det er dejligt. Men vi også konstate-
re at vi ind imellem får tegninger som er 
komplet uforståelige og meget svære 
at behandle. Vi har på det sidste måttet 
bede om at få nye gennemførte tegnin-
ger før de kan kan få en igangsætnings-
tilladelse. Så vi vil hermed opfordre alle 

som går i byggetanker om at læse byg-
gereglementet godt igennem og medta-
ge de ting der er angivet deri, såsom ma-
terialebeskrivelse og mål på bygninger 
og til skel.

Og så beder vi jer følge bestemmelsen 
om at i får bestyrelsen til at forhånds-
godkende den påtænkte bebyggelse, 
d.v.s. at bestyrelse INDEN aflevering 
af tegninger er tilstede i din have for at 
konstatere om tegningerne svarer til det 
der ønskes lavet. Bestyrelsen ser efter 
om det kan lade sig gøre at opføre be-
byggelse på den måde som er angivet på 
grundplanen. De ser også efter om man 
har tegnet eksisterende bebyggelse på 
grundplanstegningen. Og husk lige: Teg-
ningen over grundplanen skal være på et 
papir for sig selv. Når så bestyrelsen har 
forhåndsgodkendt tegningerne afleveres 
de på kredskontoret til igangsætnings-
tilladelse. Og når det sker vil vi gerne have 
at du så vidt muligt selv møder op så vi 
kan få besvaret eventuelle spørgsmål på 
rette måde.

Og prøv så lige at bruge en lineal når du 
laver tegninger, det giver en meget ”rene-
re” og meget mere letforståelige tegnin-
ger. Husk lige på som det sidste : der kan 
ikke dispenseres på kvadratmetermål 
på tegninger, d.v.s. hvis du for eksempel 
kun har plads til bebyggelse på 30 M2 vil 
tegninger kun kunne godkendes med mål 
som ikke overskrider det lovlige antal - 
30 M2. Og husk så også lige på at når der 
kontrolopmåles senest 1 år efter skal det 
der er opført på grunden jo gerne svare til 
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de indsendte tegninger. Overskridelse af 
det lovlige kvadratmeterantal vil medfø-
re at byggeriet ikke kan godkendes. Teg-
ninger og det senere byggeri skal passe 
nøje sammen.  

Det er jo dig selv i første omgang der har 
ansvaret for at tegninger o.a. er korrekte. 
Din bestyrelse vil kunne råde og vejlede 
dig ellers kan du henvende dig til bygge-
udvalget på kredskontoret en onsdag af-
ten, så kan vi i fællesskab løse eventuelle 
tvivlsspørgsmål.

Men læs byggereglementet godt igen-
nem, der er tilføjet en vejledende tegning 
som angiver de ting man huske at have 
med på den færdige tegning. Læs også 
skemaet Ansøgning om byggetilladelse 
godt igennem før udfyldelse.

Venlig hilsen
Byggeudvalget, Østjyllands kreds

Nyt!     Nyt!     Nyt!
    I ØstJyllandskredsen

`Havebrevkasse`
Vi forsøger at starte en brevkasse op i 2018 omkring kolonihaven!
Det kunne bla. være omkring :
Planter, jord, beskæring, klipning, Sygdomme og skadedyr, belægning, anlæg af 
have, plantevalg  osv….osv….
Vi vil så forsøge at svare bedst muligt direkte på mail.
Nogle af spørgsmålene og svarene vil evt. kunne gentages i vores lokale haveblad, 
uden afsender( navn), så det bibeholdes anonymt, men så andre evt. kan få glæde af 
det.
Skriv til: havekonsulenten@gmail.com

ANSØGNING OM SALG AF HAVE
Husk lige at skemaet Ansøgning om 
salg af have i Randers kommune SKAL 
være på kredskontoret senest tirsda-
gen før man ønsker at handle. Og inden 
aflevering f.eks. i vores postkasse skal 
haveforeningens bestyrelse underskri-
ve skemaet. Ansøgningsskemaer uden 
godkendelse fra bestyrelsen kan ikke be-
handles på kredskontoret. Man kan altså 
heller ikke som køber/sælger bare møde 
på kontoret og regne med at ansøgnin-
gen om salg kan udfyldes samme aften. 
Det kan ikke lade sig gøre. Der SKAL fore-
ligge en bestyrelsesgodkendt ansøgning.
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ÅGLIMT GRENÅ

Så er sommeren for alvor gået I gang, og 
mon ikke vi alle er glade og tilfredse med 
den gode start vi fik på Maj måned  

Å-Glimt er kommet godt fra start med 
vores torsdags åbning og vi takker alle 
for den fine opbakning. Bliv endelig ved 
med at komme forbi til en hyggesnak, et 
spil terninger eller guitarspil og sang. 

Desværre så vi os nødsaget til at afly-
se vores plante-bytte-dag den 5.maj 
pga. manglende tilslutning. Det var ikke 
mangel på interesse, men det var ikke 
muligt at få kontakt til nogle af dem der 
var der sidste år. Endvidere var der i et 
par foreninger andre arrangementer. 
Noget som vi i samarbejdsudvalget ikke 

lige havde taget med i vores planlæg-
ning. Vi beklager ulejligheden for de få 
som gik forgæves. 

I skrivende stund er der endnu ikke af-
holdt loppemarked i Å-Glimt, men vi 
håber naturligvis at det bliver et brag af 
en succes. Mere om denne begivenhed i 
næste nummer af HaveNyt. 

Og så her på falderebet vil vi lige gøre 
opmærksom på at vi selfølgelig, som de 
tidligere år, afholder Sankt Hans Fest 
lørdag den 23.Juni. Se opslag andet 
sted i bladet. 

På samarbejdsudvalgets vegne 
Käte Bjerregaard
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Fælleshuset Å-Glimt 
Kobrovej 

 
 
 
 
 

Lørdag den 26.maj  
Kl. 10-15 

 
Har du, dine børn eller naboer, 
noget der skal sælges, for at få 
ryddet op i gemmerne, så lej en 
stand ved fælleshuset Å-glimt til 
kun 25 kr.  
 

Der vil være salg af drikkevarer 
og mad 
 

Henvendelse vedr. leje af stand, 
kontakt Møller på tlf. 20887824 

LOPPEMARKED ÅGLIMT GRENÅ
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Sankt Hans aften                                                                                 
Å-Glimt 
Grenå 

23 juni 2018 
 

 

Her vil der mulighed for en hyggelig aften i medkolonisters og 
andre interesseredes samvær.  

 
Alle er velkomne 

 
Har man en guitar eller andet instrument at spille på, må dette 

meget gerne medbringes  
 

Medbring i øvrigt selv mad til grillen. 
 

Øl, vand og vin skal købes i Å-Glimt til meget favorable priser. 
 

Grillen startes kl. 17 
 

Bålet tændes kl. 20.30 
 

 
Venlig hilsen Samarbejdsudvalget 

 

 

 

SANKT HANS ÅGLIMT GRENÅ
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BJERGBYPARKEN

I skrivende stund, er sommeren virke-
lig kommet over os . Det betyder en 
masse liv i haverne. Der bygges og re-
noveres mange steder. Det er dejligt, at 
der sker noget.

Vi har haft fællesarbejde. Rigtig mange 
mødte op. Der er blevet bygget – vi er ikke 
helt færdige endnu, der er plantet kummer 
til, ryddet op og luget oppe ved gården.

Den 1. maj havde vi containere. Det må 
siges, at det var en kæmpe succes . 
Omkring 1. oktober gentager vi succesen 
til hækaffald. Dér vælger vi en weekend.

Når dette blad udkommer, vil vi også 
have gået den første havevandring. Sta-
digvæk må vi sige, at rigtig mange haver 

incl. p-plads og langs hækken trænger 
kraftigt. Husk stadigvæk, at tjekke vores 
hjemmeside www.bjergbyparken.dk og 
opslag i kasserne, da vi lægger alle nyhe-
der op der.

Dette er skrevet rigtig mange gange før. 
Men der køres stadigvæk alt for stærkt i 
parken . 

Hastigheden i hele Bjergbyparken er 
max 20 km/t.
Endvidere er der stadig ensrettet på alle de 
små veje – med indkørsel mod portalen/
Mariagervej.

Mange sommerhilsner
Pbv
Mariann
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Vi glæder os alle over det dejlige vejr, som 
allerede her i begyndelsen af maj, ligner 
noget der kunne minde om midt sommer-
vejr. Dette giver sig også udtryk i livet og 
aktiviteter i Brohaven. Der luges, sås og 
plantes alt mens vi får os en lille snak over 
hækken, have og have imellem. Det tegner 
til en god sæson.

Lørdag d. 5. maj samledes vi til sæsonens 
første arbejdsdag. Ser vi tilbage på de 3 
sidste arbejdsdage vi har haft her i for-
eningen, over de sidste 2 år, så har hver 
arbejdsdag været en super succes, med 
godt fremmøde, som vokser fra gang til 
gang. Den 5. maj 2018 oplevede vi, at 11 
haver var repræsenterede med 18 delta-
gere. Vejret var skønt, humøret var højt 
og engagementet var i top.

BROHAVEN I GRENAA

Øverst på listen var at få udviklet vores 
fællesareal til fælles hygge. Så vi fik ud-
gravet et passende stykke til ny petanque 
bane. Op med tørven, på med stabilgrus 
og stampe stampe, og derefter toppet af 
med et godt lag stenmel og mere stampe 
stampe.

Græsset blev slået på fællesarealer i hele 
Brohaven.
Vi fik fyldt huller i grusveje rundt om i hele 
Brohaven, fik samlet borde/bænkesæt, 
som nu pynter godt og inviterende ved 
petanquebanen og som vi fik afprøvet 
efter en varm og begivenhedsrig dag.

Så var der lige en have hvor et vandrør 
havde brug for en helhedsorienteret ind-
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BROHAVEN GRENAA

sats, som vi også fik styr på, så vi igen 
kunne få tændt for vandet efter halvan-
den dags tørke.
Det var ikke blot en arbejdsdag, men en 
total hygge-kom-sammen, og det er en 
dejlig fornemmelse at lære hinanden 
bedre at kende, både de gamle-a-gårde 
og de nytilflyttede. Tak til alle for jeres 
indsats.

Næste arbejdsdag bliver første weekend i 
september, som vi også gerne vil afslutte 
med en fælles sensommerfest i fælles-
huset Å-Glimt. Vi håber I sætter kryds i 
kalenderen og møder talstærkt op.

God sommer til jer alle.
Hilsen Per Bjerregaard for Bestyrelsen
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DRONNINGBORGPARKEN

Sommerfest
Vi holder sommerfest den 1. lørdag i 
august.
Det bliver i år lørdag 4. august. Festen 
begynder kl. 13.
Det foregår i ”Hyggekrogen”.
Lotterikassen giver som sædvanligt et 
tilskud.

Derfor regner vi med at kunne holde pri-
sen på 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn.
Antal deltagere pr. have er 2 voksne og 
egne børn under 18 år.
Der kommer senere et opslag om menuen.

Havevandringer
1. havevandring bliver søndag den 27. maj.
(Den har nok fundet sted, når du læser 
dette blad)
2. havevandring bliver søndag 8. juli.
Husk! at hækken skal klippes senest 1. juli.

Vi ser først og fremmest på vejstykket 
uden for haven.
Husk at det går ud til midten af vejen.
Vi går ikke ind i haven; men vi bedømmer 
det vi kan se udefra.

Vi gør lige opmærksom på, at haven 
normalt skal se rimelig pæn ud.
(Se ordensregler punkt 1)

Brevkasser
I øvrigt mener bestyrelsen stadig, at alle 
bør få sat en brevkasse op.

(Det eneste krav som vi stiller til den, er 
at den skal være vandtæt)

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen
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OASEN GRENÅ

Vi har afholdt foreningens første fælles-
spisning med i alt 15 tilmeldte, der kan 
sagtens blive plads til DIG næste gang, 
som i øvrigt er lørdag d. 2/6 - tilmelding 
senest 29/5

Husk obligatorisk arbejdsdag lørdag 
d.26/5 9-13 og derefter fælles frokost

Vi mangler stadig nogen til at snuppe et 
par tirsdage i "Sverige" hen over somme-
ren, eller i hvert fald som minimum den 
første time – kom glad

HVEM VIL STÅ FOR MADDAG 7/7??

Bestyrelsen
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FÆLLESKÆR , GRENÅ

Lørdag den 30 juni 2018 får vi besøg i 
Fælleskær. Gæsterne ankommer kl. ca. 
09.30 hvor vi så starter med kaffe og 
rundstykker i Fælleshuset. Alle er vel-
komne. Arrangøren af dette er Annette. 
Lørdag den 7 juli afholder vi arbejdsdag 
med start kl. 09.00. Vi mødes i Fælleshu-
set til kaffe og rundstykker og her udde-
ler vi div. Opgaver. Vi regner med at være 
færdige omkring kl. 13.00 hvor vi samles 
omkring grillen og får lidt at spise. Som 
bekendt er der mødepligt, så i må gerne 
tilmelde jer på tlf. 2024 7054.

Vi har arrangeret en bustur der skal 
foregå lørdag den 21 juli. Vi starter fra 
Portalen kl. 09.00.

Busturen går til Jesperhus. Der bliver 
gjort nogle stop undervejs så man kan 
strække ben, måske spise en medbragt 
madpakke, få en smøg eller andet.

Hvis man er lidt svær til bens kan man 
låne kørestol i Jesperhus. Pris pr. deltager 
200.00 kr. og tilmelding kan ske til Tommy 
Rasmussen tlf. 2024 7054. Sidste frist for 
tilmelding er 21 juni.

Vi satser på en hyggelig dag med solskin 
og godt vejr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fælleskær 
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VENEZUELA

Allerførst skal der lyde et stort velkom-
men, til alle de nye havelejere i kolonien. 
Der har været travlhed med havehandler 
i foråret, og de fleste er i gang med mo-
derniseringer og nybyggerier. 

Vi håber i falder rigtigt godt til i Venezuela, 
vi er tæt på alt, naturen med fjorden, og 
byen ca. en kilometers penge væk. Så kan 
man ikke være mere centralt placeret. Der 
er også stor efterspørgsel på haver i Ve-
nezuela, faktisk helt fra Aarhus ringer folk. 
Men det er naturligvis ikke muligt, da der 
er bopælspligt i kommunen. 

Når man er ny i en forening, er der sam-
tidigt en del nye ting at sætte sig ind i, 
både de regler der fungerer på området, 
og de nye mennesker omkring en, og dyr.

Det er vigtigt man får læst vores re-
gelsæt, og især de ” særlige regler for 
Venezuela”. Det er de regler der mest 
handler om vores hverdag, og de prak-
tiske forhold. På den måde undgår vi 
alt for mange uheldige tilfælde og mis-
forståelser, der ofte opstår havelejere 
”gamle og nye” imellem. Ellers kan man 
jo spørge både i vores fællesskab, og på 
vores Facebook side. Dermed ikke ment 
de ”gamle havelejere” er nogle sure util-
nærmelige naboer, men fra tid til anden 
er man desværre nødt til at kommente-
re på handlinger, der ikke helt stemmer 
overens med vores regelsæt.

Vi er en del af en lille ” by ” et lille samfund, 
vi bor tæt, vi tåler hinandens liv og tilvæ-
relse, pårørende og det der rører på sig.

Assentoft    Tlf. 8649 4171    VAEL@VAEL.DK    VAEL.DK

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare
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Vores firbenede venner! Hunde og kat-
te, er en del af vores familier, de kære 
væsener. Det er bare ikke alle der er dy-
reelskere, igen skal vi alle sammen være 
her, og man bedes følge de regler der er 
om at føre hunde i snor i kolonien, samt 
sørge for der ikke står en hund og gør 
og galper op i haven. Uanset hvor venligt 
sindede hunden er, så er det stadigvæk 
på med snoren, også selvom man bare 
skal ind til naboen.

Vi havde et voldsomt hundeoverfald i 
2017 der nær kostede en lille hund livet 
efter skambidning, og den slags sager er 
ikke rare. Det kostede desuden en mas-
se smerte og penge og den pågældende 
hundeejer en ophævelse af haven.

Larm er ofte anledning til irritation, og 
det må henstilles at vi alle skal være her, 
det gælder både fra maskiner, hunde og 
radioer. Tænk på hinanden. Det gælder 
også bilkørsel. 

Et andet meget diskuteret emne, på tid-
ligere generalforsamlinger, har været in-
stallation af brændeovne i havehusene! Nu 
har bestyrelsen modtaget endegyldig in-
formation fra Randers kommune, om det 
IKKE er lovligt at have ildsteder, der kræver 
skorsten i havehusene, som der altid har 
stået i vores lejekontrakt med kommunen.

Overtrædelse af dette, vil medføre opsi-
gelse, af den enkelte overtræders leje-
kontrakt. Så kan man kalde det firkantet 
og andet, men når det nu er sådan, så må 
man finde alternative opvarmningsme-
toder. For eksempel gives der tilskud til 
luft/ luft varmepumper, og det er noget 
mere miljøvenligt end op fyring med træ.

Nu nok med regler og paragraffer for den-
ne gang, nu er festudvalget på banen med 
salg af lørdagslodder, og første gang var i 
Maj. Det var for øvrigt en rigtig dejlig som-
merdag, og der var godt gang i salget.

Desuden startede bankopigerne, Aase og 
Anne op med sommerbanko i kiosken om 
søndagen, det vil blive en tilbagevendende 
begivenhed, første søndag i hver måned, 
sommeren over. Det er super hyggeligt at 
deltage i, og der møder mange trofaste 
deltagere op.

Sommerfesten er fastsat til at blive 
7.7.2018 og vil foregå i området ved ki-
osken. Der kommer opslag om nærmere 
info og billetter.

Det er altid en god ide at holde øje i 
opslagstavlen, inde bag kiosken og på 
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Facebook og hjemmesiden, for yderlige 
information. Husk også at havenyt bliver 
omdelt i jeres haver/ postkasser, så få 
venligst et postrør eller postkasse ved 
havelågen. 

Bestyrelsen har planlagt Skt. Hans bål d. 
23.6. 2018 og der vil blive tændt bål på 
bålpladsen, såfremt det ikke er tørkeramt. 
Hold endvidere øje med opslag herom.

70 års fødselsdagsfesten i Venezuela 
bliver d. 1.9.2018 og her følger også 
mere info.

Formanden, Annette har kontortid hver 
Torsdag kl. 16.00- 18.00 på Kongeve-

Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

HAVECENTRETI VORUP HAR ÅBENT HVER SØNDAG FRA
KL.10-15

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag .......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00

www.vorupgruppen.dkVORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER • Nyborgvej 3 • Randers  SV • Telefon 86 42 38 22

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER

jen 10, desuden er mailen altid åben   
anc@tradium.dk

Formanden holder fortjent sommerferie 
denne sommer, i ugerne 28,29 og 30. Her 
vil det være muligt at få fat i en anden i 
bestyrelsen, for underskrifter og lignen-
de. Husk alle i bestyrelsen kan underskri-
ve byggetilladelser og ansøgninger om 
salg af have.

Vu i kiosken sælger badekort til 50 kr, og 
der kan man sætte penge ind på til be-
nyttelse af vores dejlige bruserum.

Med ønsket om en fortsat dejlig sæson.
Hilsen Annette.
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I sidste Have Nyt eftersøgte vi forslag til, 
hvordan vi kunne begrænse rådyrene i at 
spise knopperne og de friske skud fra træer 
og buske. En frisør fortalte mig (Henriette), 
at de havde haft flere haveejere, der kom og 
hentede afklippet hår, som så er meningen 
skal strøs ud omkring træet. Hørte om en 
i vores koloforening, som forsøgte sig med 
dette. Men fuglene bygger rede i disse tider 
og de nappede hele hårpragten - de får sig 
sikkert en varm rede  Jeg har selv lavet 
små sløjfer af sølvpapir og hængt på gre-
nene med et stykke snor. Ind til videre, ser 
det ud til, at træerne bliver ladt i fred.

Vi har arbejdsdag lørdag den 9/6 kl. 10. Vi 
starter med kaffe/te og snakker samtidig 
om dagens opgaver. Da det jo er vores alle 
sammens fællesarealer, er det også vores 
pligt at vedligeholde dem. Og vi har opga-
ver til alle. Opgaverne kan ses i infotavlen 
og på FB. Tag gerne med, hvad I kan finde 
af redskaber – skruemaskine, hammer, 
græstrimmer, div. haveredskaber. 

VESTRE ENGHAVE

Vi skal yde før vi kan nyde, så efter forhå-
bentlig alle udførte opgaver, tænder vi op i 
grillen. Foreningen giver denne dag al for-
plejning - grillmad med tilhørende salat, 
drikkelse mm. 

Meld til bestyrelsen, hvis du IKKE kan deltage 
denne dag. Senest den 7. juni.

Den 23. juni, afholdes der Sankt Hans på 
fællesarealet. Denne dag mødes vi kl. 16 
og anretter bålplads. Derefter er der bare 
ren hygge med havespil, brætspil eller hvad 
man har lyst til. Bålet tændes ca. kl. 21.  
Medbring selv mad  + drikke - vi tænder op 
i grillen. Og gerne forskellige spil.

Husk at alle er velkomne til at komme med 
indlæg til Have Nyt. Og gode ideer til vores 
forening, er ligeledes velkomne.

Rigtig go juni ønskes af bestyrelsen – 
Jytte, Robert og Henriette

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Nye havelejere
Vi har også i denne sæson fået et par nye 
havelejere, som vi gerne vil byde velkom-
men her i Vorupkærparken. 

Containerpladsen
Sorter venligst dit affald – vær også mil-
jøbevidst!

De 3 sorte containere er til hård plastik, 
glas, jern og metaldåser, hårde plastik-
bøtter- eller flasker. Bøtter der f.eks. har 
indeholdt SKYR, skal skylles rene.

Indkøbsposer, plastikposer og andet pla-
stik, madvarer og andet husholdningsaf-
fald skal i store grå containere.
 
Bøtter eller lignende, der har indeholdt 
brandbart materiale, som f.eks. petro-
leum, SKAL man selv aflevere på gen-
brugsstationen. Sådanne flasker hører 
ikke hjemme i containerne.

Gæsteparkering
Husk, at dine gæster skal parkere på 
parkeringspladsen ved fællesbygningen 

Vi er kåret som danskernes  
foretrukne bank 9 år i træk

Østervold 18  |  8900 Randers  |  randers@al-bank.dk

www.al-bank.dk/danskernes-bank

Vo
xm

et
er

 ja
nu

ar
 2

01
8



18 | HAVE NYT
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”Smut-Ind”. Desværre er parkeringsplad-
serne ikke ligelig fordelt på vejene rundt 
i haveforeningen og til tider mangler der 
pladser. Hver havelod må kun have en bil 
parkeret. Er man ejer af 2 biler, skal den 
anden parkeres ved fællesbygningen.

Vand
Vi glæder os alle til, at vi får en rigtig dejlig 
og varm sommer i år. De sidste par somre 
kunne have været bedre, specielt sidste 
år, hvor det var unødvendigt at vande. Men 

skulle vi få brug for det i år, skal der lige 
huskes på, at der kun må bruges vands-
lange, hvis der sidder en vandspreder i den 
ene ende. Hvis du har udendørs spa eller 
et større badebassin, må du gerne bruge 
vandslangen til at fylde op med. Husk dog, 
at bestyrelsen gerne vil vide om du har en 
større bassin.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Bestyrelsen
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com

Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk

Vasen: Christian Harregaard
Tlf.: 25 34 25 44
lindgaard60@gmail.com

Venezuela: Annette Christensen, 
Vestergrave 37B, 3 tv, 8900 Randers C, 
Tlf.: 20 27 51 14
anc@tradium.dk

Vorupkærparken: Knud Vissing
Klostergade 5, 2 th, 8900 Randers C
Bestyrelsestelefon: 61 14 39 46
kh.javis@gmail.com

Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv. 
Tlf.: 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk

Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf.: 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk

Vestre Enghave: Henriette Sørensen  
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf.: 20 49 98 40, vestreenghave@gmail.com

Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf.: 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk

Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen 
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå 
Tlf.: 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk

Fælleskær, Grenå: Tommy Rasmussen
Estruplundvej 17, 8950 Ørsted 
Tlf.: 20 24 70 54

Oasen, Grenå
Henrik Lange, 
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

HAVENYT medlemsblad for  
Østjyllands kreds 
Telefon 86 42 95 22
Hjemmeside: www.kolonihaveforbundet-
oestjyllands-kreds.dk

Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv.
Tlf.: 40 43 35 16

Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-19
Tlf.: kontortiden: 86 42 95 22
koloniranders@mail.dk

Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf.: 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Kasserer:  
Bitten Christensen, tlf.: 86 41 95 50

Næstformænd:  
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Orla Nielsen, tlf.: 22 48 90 96

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Marianne Andersen – D 
Steen Nielsen – D
Brian l. Friis - B  

Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk: BUCHS AS
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