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LEDEREN

Som bekendt skiftede vi leverandør på 
tryk og reklamer fra Havebladet 2/2017 
og jeg synes at resultatet blev ok. Der 
vil altid være ting der skal finpudses, 
men det arbejder vi på. 

LEVERING AF HAVEBLADET
Det største problem lige nu er de 
mange medlemmer, der ikke modta-
ger Havebladet. Der er ingen sammen-
hæng imellem de reklamationer vores 
leverandør får og de tilbagemeldinger 
vi får fra jer. Vi er i gang med sammen 
med vores leverandør at lokalisere de 
fejlmuligheder der er, så de kan blive 
rettet, men det kræver at de medlem-
mer, der ikke modtager Havebladet, 
reklamerer så det kan lokaliseres, hvor 
det går galt. Hvis I ikke gør opmærk-
som på at Havebladet er udeblevet kan 
vi intet gøre. Det er også vigtigt at slå 
fast at midlertidig flytning af Have-
bladet ikke er muligt, fejlmuligheder-
ne er simpelthen for store.

TEMADAGE
Vores temadage for hovedbestyrelsen 
er færdige. Det har været en rigtig 
god proces, hvor vi har lært hinanden 
at kende og har erkendt at vi, uan-
set hvor i landet vi befinder os, har 
brug for et stærkt og velfungerende 
forbund. Vi har brug for rummelig-
hed over for hinanden; tolerance og 
respekt for at der kan være forskellige 
opfattelser af hvordan vi ønsker at 
vores kolonihave skal se ud. Vi skal 

respektere forskelligheden. Ja, Ja, er 
der sikkert nogen der vil sige; det er 
dejligt for hovedbestyrelsen, men hvad 
kommer det os ved? Her er svaret: Vi 
har brug for at alle deltager i fælles-
skabet ude i foreningerne og byder ind 
med hvad man kan tilbyde. Indflydelse 
får man ikke uden at man tager aktivt 
del i beslutningsprocesserne.

VISIONER OG 
HANDLINGSPLANER
Der ligger et stort arbejde forude ba-
seret på de visioner og handlingspla-
ner, der allerede er vedtaget, og dem 

der vil blive udarbejde i de nedsatte 
udvalg rundt omkring i vores kredse. 
Noget kan sætte i gang umiddelbart, 
andet skal vedtages på næste kongres, 
men grundlæggende er det holdnings-
ændringer vi har brug for: Hvordan 
vi skal opføre os over for hinanden 
og vise respekt for både flertallet og 
mindretallet. 
 Vi skal professionalisere vores organi-
sation så vores foreninger og kredse kan 
få hjælp til de kompetencekrævende op-
gaver, der kommer flere og flere af. Det 
skal stadig være muligt for almindelige 
mennesker at sidde i vores bestyrelser. 

Af Preben Jacobsen  
Forbundsformand

Her i sæsonens første sommermåned må vi 
igen konstatere, at både foråret og sommeren 
lod vente på sig, men er det ikke altid den 
måde sommeren starter på og ender det ikke 
altid med at være ok, så hvorfor ikke også i år.
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HENSYN AFGØRENDE
Grundlæggende er det vigtigste at vi 
tager hensyn til hinanden, giver plads, 
viser rummelighed og respekterer, 
at vi har forskellige holdninger til 
hvordan det er at være kolonihave-
mand/-kvinde. Det betyder også at vi 
må se på andre haveformer.
Rummelighed og forståelse for at vi 
er en del af noget større er vel en del 
af den lære, vi fik ud af vore temadage 
og som jeg håber, vi alle vil møde i 
fremtiden. Det bliver spændende at se 
hvor vi ender; vi har fået sået nogle frø 
og håber at de vil udvikle sig til glæde 
for os alle.
 Vi er nødt til at følge med tiden. 
For tyve år siden kæmpede vi imod 
kloakeringen af vore kolonihave. I dag 
kan vi se nødvendigheden af at passe 
på naturen og vores miljø, vores fokus 
er i dag rettet mod de økonomiske 
konsekvenser. 
 Det er ikke kun det omgivende 
samfund der ændre sig, det gør vi også.
 God sommer og husk at indflydelse 
er ikke noget der kommer af sig selv. 
Det kræver deltagelse.



6 Havebladet  #3  —  Juli 2017

AKTIV I HAVEN — JULI
Af Jann Poulsen 
Konsulent i Sydøstfyns kreds

Mange spiselige afgrøder kan 
høstes. Jordbær er nu på det 
højeste. Sommerhindbær mod-
ner. Kartofler graves op dagligt. 
Mængder af blomster i stauderne. 
Og duftende roser i dejlige farver, 
lige til at tage ind i vasen. Altan-
kasser og krukker er frodige. Der 
er meget at høste i væksthuset. 
Gennemsnitstemperatur 15,6 °C.

HUSK: Plejen af stauder består i at 
vande og gøde efter behov samt 
fjernelse af visne blomsterstande.

UNDGÅ: At gøde jordbær nu, 
hvor jordbærrene høstes. Vent til 
sidst i måneden.

FRUGTTRÆER
Er der nyplantede træer kan der gi-
ves lidt blandingsgødning for sidste 
gang i år.
 Frugternes størrelse øges og 
frugtudtynding kan foretages. Sødkir-
sebærrene modner. 

FRUGTBUSKE
Figenplanter har sat frugter. Vin på 
friland beskæres. Ribs, solbær og 
stikkelsbær har sat frugter og de første 
stikkelsbær kan snart høstes. Blåbær-
buskene står med frugter der får mere 
og mere farve.
 Efterhånden som sommerhind-
bærrene er plukket klippes de grene 
af, som har båret frugt, helt ned til 
jorden. De nye skud bevares og giver 
frugt til næste sommer.

PRYDBUSKE
Mange af de lave prydbuske, som 
perikum og potentil, blomstrer. De 
kan anvendes til lave hække eller som 
bunddække. 
 Lavendlerne er frodige, står med 
blomster og dufter dejligt. Lavendler 
og buskroser kan med fordel placeres 
sammen.

GRØNTSAGER
Det er nu kinakål kan sås, jorden er 
varm. 
 Persille kan sås flere gange så man 
er sikker på at have persille sommeren 
igennem. Frø kan evt. lægges i vand et 
døgn inden såning, det fremmer spirin-
gen. Persille vil gerne have frisk jord, så 
derfor ikke på det samme sted hvert år.
 Radiser og ræddiker sås jævnligt, 
så der hele tiden er friske, sprøde 
radiser og ræddiker.

OMPLANTNING AF STAUDER
Når en staude eller prydgræs breder 
sig for meget er det tiden at plan-
te dem om; ofte er en plante gået 
ud i midten og så foretages også en 
omplantning. Nogle planter kan stå i 
mange år uden omplantning medens 
andre omplantes jævnligt. Planter 
som har pælerod, som brudeslør, skal 
helst ikke omplantes, medens planter 
med mange trævlerødder er nemme 
at dele og omplante.

GRÆSPLÆNER
Det er nu, der er et stort slid på 
græsplænen i forbindelse med som-
merens fritidsaktiviteter. Derfor er 
der brug for lidt blandingsgødning af 
og til. Helst lidt og tit. Det er bedst at 
gøde i forbindelse med regn. Er det 
en tør sommer kan græsplænen nemt 
komme til at se meget tør ud og få 
en kedelig farve. Men der er ingen 
grund til at vande, for når først det 
atter regner, vil græsplænen hurtigt 
blive frodig grøn, især hvis den 
samtidig får lidt gødning.

KRUKKER OG ALTANKASSER
Det er nu at sommerblomsterne står 
allerfrodigst i haven, især når de er 
passet med vand og gødning. Efter-
hånden som blomsterne er færdige, 
fjernes de, så planten kan sætte nye 
blomster. Det er nemmest at vande 
hvis krukkerne står på en underskål. 
Vand gerne i underskålen.

KOMPOST
Efterhånden som grøntsagerne høstes 
vil der i forbindelse med brugen 
være affald tilbage til komposten. I 
forbindelse med sommerbeskæring 
af kolonihavens planter er der en del 
affald, som kan klippes i passende 
små stykker og lægges på komposten. 
En vissen buket blomster kan også 
komposteres. Ligeledes kan græs 
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Der er meget som kan høstes 
både i køkkenhaven og væksthuset. 
Frugtbuske har nu mængder af 
dejlige frugter lige til at høste og 
forarbejde. Sødkirsebær høstes. 
Ferskner er også ved at være spise-
modne. Roserne står nu med andet 
hold af blomster. Mange forskellige 
stauder viser sig fra deres mest 
blomstrende side. Gennemsnits-
temperatur 15,6 °C.

HUSK: Den mest velsmagende og 
sprøde salat er den som høstes i 
kolonihaven, lige før den skal spises.

UNDGÅ: At lade spiseløgene ligge 
for længe i jorden. Når toppen 
visner ned skal løgene tages op og 
tørres omhyggeligt, så de kan holde 
sig friske til langt hen på vinteren.

FRUGTTRÆER
De store, saftige sødkirsebær er en 
lækker sommerspise. Er sødkirsebær 
podet på en svag grundstamme vil 
træet passe til kolonihaven og mange 
af frugterne kan plukkes fra jorden. De 
fleste sødkirsebærtræer som sælges er 
selvbestøvende og så er et enkelt træ 
nok for at få frugter.
 Fersken og abrikos modner nu og 
især hvis de er espalieret vil frugterne 
få god farve og smag. Grene, hvorpå 
der har været frugter, klippes af.

FRUGTBUSKE
Når bærrene er modne kan der i 
forbindelse med høsten foretages be-
skæring ved at de ældste og mørkeste 
grene klippes af med frugter. Grenene 
kan tages med hen på terrassen, hvor 
man kan sidde ned og høste bærrene. 
Det gælder ribs, solbær og stikkels-
bær. Beskæring går ud på at få lys ind 

i buskene. Nu, hvor der er blade på 
buskene, kan det være nemmere at 
se hvor tætte buskene er fremfor om 
foråret, hvor der ikke er blade.

AKTIV I HAVEN — AUGUST
Af Jann Poulsen 
Konsulent i Sydøstfyns kreds

komme på komposten, men ikke 
i et for tykt lag, så det hindrer den 
naturlige omsætning i komposten. I en 
tør periode bør komposten vandes, så 
omsætningen ikke går i stå. I forbin-
delse med omplantning af stauder vil 
omsat kompost være godt at blande i 
jorden, hvor der skal nyplantes.

VÆKSTHUSET
Pelargonium fås i mange blomsterfar-
ver og er en nem, blomstrende plante 
i væksthuset. Blomstrer fra juni og 
langt hen på efteråret.
 Det er vigtigt at luftvinduerne er 
åbne såvel dag som nat, ellers bliver 
der nemt et alt for fugtigt klima nu 
hvor tomater, agurker og meloner har 
store blade og planterne har brug for 
megen vand.
 Agurker bærer nu mange frugter 
og høstes inden de bliver for store. 
Sideskud beskæres over 3-5 blade.

7
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JORDBÆR
Nye planter plantes allerførst på må-
neden; jo før de nye planter kommer i 
jorden, jo mere vokser de til i løbet af 
eftersommeren og sikrer frodige, store 
planter til næste sommer. Plant på 
frisk jord, hvor der ikke tidligere har 
stået jordbærplanter. Planteafstand 
30- 40 cm og 80 cm mellem rækkerne. 
Der skal være plads til at planten kan 
udvikle sig. Der gødes efter plantning 
og vandes grundigt.
 Et eksisterende jordbærstykke som 
skal blive stående til næste sommer 
gødes med N-P-K straks efter høst. 

PRYDBUSKE
Hibiscus (syrisk rose), sommerfug-
lebusk og blåskæg blomstrer alle her 
sidst på sommeren og de blomstrer 
på sommerskud, dvs. de skud som er 
vokset frem efter beskæring i foråret. 
Ved at placere buske forskellige steder 
i kolonihaven sikres en jævnt fordelt 
blomstring over året.
 Ofte er Hibiscus villig til at selvså 
sig og fra disse frø kommer der ofte 
nye buske med lidt andre blomster-
farver idet hibiscusbuskenes blomster 

nemt krydser sig med hinanden. 
Ønskes samme blomsterfarve som 
hos den oprindelige busk skal 
formering foregå ved stiklinger. 

GRØNTSAGER
Høsttidspunktet for ærter er 
vigtigt. Høstes de for tidligt bliver 
ærterne for små og udbyttet for 
lille, høstes de for sent bliver ærter-
ne grove og den søde, friske smag 
forsvinder. Derfor skal der holdes 
øje med ærterne, for ofte skal der 
høstes med få dages mellemrum, 
især i varme perioder.
 Bønner høstes når bælgene har 
en tilpas størrelse. Små bønner 
er mest lækre. Bliver bælgene for 
gamle bliver de grove. Da bønner 
til industrien høstes med maskine 
er der stræbt efter at bælgene skal 
være udviklede på samme tid. I 
haven kan det dog være en fordel at 
plukke over flere omgange.

KRUKKER OG ALTANKASSER
Stedmoder til udplantning i kruk-
ker og altankasser kan sås nu på 
friland. Når planterne er spiret, 

tyndes der ud. De kan blive stående 
til foråret, dækket evt. med grangrene 
vinteren over. Eller der kan pottes 
stedmoderplanter som kan graves ned 
i jorden, evt. i drivbænk, og derefter 
plantes ud i det tidlige forår.
 Flydende gødning kan tilføres de 
forskellige sommerblomster i krukker 
og urtepotter da planterne vokser til 
hen i september.

VÆKSTHUSET
Melonfrugterne er modne når man 
kan dufte dem og der kommer små 
revner omkring stilken. Når melonen 
er moden slipper den let sin stilk.
På vinranken er det stadig aktuelt at 
fjerne nye ranker, som vokser frem. 
De ansatte druer begynder at modne.
Selvom solen er knapt så stærk og 
nætterne bliver koldere, så luk ikke 
vinduerne om natten, varmen smutter 
ud alligevel. Dannes der dugdannelse 
og nedslag kan det resultere i grå-
skimmelangreb og revnede frugter.
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TIL 
HAVEN
BLOMSTERKRANS MED
NATURMATERIALER
Naturen er fantastisk når man skal finde materialer til efter-
årskranse i skønne farver. Det er som om, at der åbner sig en 
helt ny verden når du går på opdagelse i naturen.
 Jeg har arbejdet med blomsterbinding i mange år og ven-
der hele tiden tilbage til det naturlige. Hvis du henter dine 
materialer i den levende natur hvad enten det er i have, ved 
skov eller strand er der utallige kombinationsmuligheder.  
 Kransen på billedet er inspireret af hybenroser, som der 
jo er rigeligt af ved de danske strande. Både rosens hyben 
og dens blade er kraftige når de er plukket ved stranden på 
grund af vindens hærdning og et højere indhold af C-
vitamin. Der er anvendt både alm. hybenrose og klitrose. 
Klitrosens hyben har en smuk, næsten sort farve. Desuden er 
der taget udgangspunkt i krydderurter som oreganoblomster, 
frøstande fra vild gulerod, morgenfrueblomster, perikon-
frugter og blomster og bær fra ildtorn samt hortensia-
blomster.
 Kransen er bundet på en tynd halmbøjle og kan også 
bindes på en tynd tråd beklædt med blomstertape, så den 
er nemmere at håndtere.

— Anette Gubi Frederiksen

ARTISKOK
Artiskok er flerårig. Det er de kødfulde dele af Artiskok-
blomsten der spises som en delikatesse - en luksusgrønt-
sag. De tykke og kødfulde kurvdækblade og især kurvlejet 
(stolen) anvendes bl.a. til henkogning.
Planten har bregnelignende blade. Når blomsterstænglerne 
kommer frem andet år fjernes de svageste knopper mens 
de kraftige beholdes. I juli-august høstes blomsterhoveder-
ne og stænglen skæres af. 
 De sarte rødder beskyttes med blade og kompost om 
efteråret for at sikre overvintring.

— Jann Poulsen
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HØJTRYKSRENSNING 
MED RENGØRINGSSKUM
Rengøring med højtryksrenser kan gøres mere effektiv ved 
at bruge rengøringsskum under arbejdet. Nilfisk Super 
Skumsprayer tilsluttes højtryksrenseren og er forsynet med 
et justerbart mundstykke, der gør det muligt at udlægge 
skummet i forskellige tykkelser. Kan anvendes til bilen, 
cyklerne, campingvognen eller til grilludstyr, trillebøre, 
plæneklippere men også til fjernelse af alger og mos på sten 
eller til pressenninger, fiberglas og havemøbler. Fås hos 
landets førende byggemarkeder. Se mere om udstyr, de for-
skellige rengøringsmidler og priser på www.love.nilfisk.dk.

— Hans Preisler
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FOREBYG SYGDOMME OG 
SKADEDYR I FRUGTTRÆERNE
Frugttræer deler gavmildt ud af deres overskud og med 
enkle forholdsregler kan man sikre et godt udbytte mange 
år frem i tiden. Yngre frugttræer, der står i græsplæner, 
har gavn af at græsset fjernes i en radius på ca. en halv 
meter omkring træets stamme. I stedet for det grå-
dige græs kan der plantes nøjsomme krydderurter eller 
stauder eller lægges barkflis, så træet får en større del 
af jordens næring og vand. På denne måde undgår man 
også at støde ind i træets stamme med plæneklipperen. 
Undgå at gøde træet med andet end havekompost med 
et lavt indhold af kvælstof. Kunstgødning er unødvendigt 
og vil blot øge risikoen for angreb af lus, spindemider, 
meldug og svampesygdomme. Alt sygt plantemateriale fra 
frugttræer (indtørrede frugtmumier eller skurvangrebne 
grene) skal enten brændes eller smides i skraldespanden 
for at forhindre spredning. Midt i juli tyndes ud i frugter-
ne ved at ryste træet og herefter gå det efter for små eller 
misdannede frugter. Sørg også for, at der er føde og logi i 
haven til insekter og fugle ved at dyrke en mangfoldighed 
af blomstrende planter og sætte fuglekasser op. Det vil 
tiltrække nyttedyrene og sikre træernes bestøvning.

— Mia Stochholm
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HØJTRYKSRENSNING 
AF FORSKELLIGE OVERFLADER
Nilfisk PowerGrip er en højtryksrenser med en styreen-
hed, der gør rengøringen nemmere og mere fleksibel med 
indstillingen af rengøringseffekten afhængig af opgavens 
art i op til 7 niveauer, af tryk og vandforbrug fra 100 til 
50%. Metoden giver mulighed for rengøring af overflader 
og materialer, der ellers anses for at være for bløde eller 
sårbare. Styringen sidder i håndtaget og sendes trådløst 
til motoren og du kan se på de op til 7 grønne LEDlys, 
hvilken styrke du p.t. anvender. Jo lavere jo mere vand og 
el sparer du. Fås hos landets førende byggemarkeder. 
Se mere om udstyr og priser på www.love.nilfisk.dk.

— Hans Preisler

KOMPOSTERING AF MADAFFALD
Bokashi er en helt ny metode til kompostering af mad-
affald. Der tilsættes lidt kompostgær og i løbet af 5 til 6 
uger er komposten færdig. Der kan komposteres i køkk- 
enet (kræver kun lidt plads), der er ingen lugtgener eller 
orme og fluer idet der komposteres i en lukket spand med 
et tætsiddende låg; rent og hygiejnisk uden brug af plast-
poser. Markedsføres af www.byhaver.dk.

— Hans Preisler

INKALILJE
Inkalilje bliver 60-80 cm høj. Rodnet-
tet ligger dybt, ca. 30 cm, og består af 
opsvulmede, knoldede rødder. Plantes 
i en muldrig jord.
 Efter blomstringen kommer tom-
melfingerstore frøkapsler. Når kaps-
lerne åbner sig, for at sprede frøene, 
giver det et smæld. 
 Denne inkalilje hedder Alstroeme-
ria aurantiaca 'Orange King'

— Jann Poulsen
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ABEBLOMST
Abeblomst Mimulus cupreus er 
meget blomsterrig. En lav staude, 
der gerne placeres hvor der er lidt 
fugtigt. Alt efter forholdene bliver 
den 10-30 cm høj.

— Jann Poulsen

NEDBINDING AF GRENE
I juli-august kan etårige grene som stritter op i luften på 
f.eks. blommer og kirsebær bindes ned til et mere vand-
ret niveau. Der kan bruges grenvægte som f.eks. sten af 
passende vægt med et hul, hvorigennem der kan trækkes 
en snor. Der kan også støbes grenvægte, isat en løkke af 
ståltråd, hvori der kan sættes en tøjklemme. Den kan så 
bruges næste sommer på et nyt skud.

— Jann Poulsen

STOR STEN
Der er mange smukke sten med 
spændende, ofte farvede mønstre.
Disse kan fint anvendes som skulp-
turer i haven og som siddesten.

— Jann Poulsen

VALMUESØSTER 
MECONOPSIS BETONIFOLIA
Jeg synes ikke der findes nogen plante med denne smukke 
blå farve som ses hos den valmuelignende plante med det 
danske navn: valmuesøster.
 Den skal plantes i en veldrænet, næringsrig jord, aldrig 
i fuld sol og gerne i halvskygge i surbundsbedet sammen 
med Rhododendron. Den er temmelig dyr hos plantehand-
leren. Du kan selv så den. Husk dog at den først blomstrer 
i anden vækstsæson. Hvis valmuesøster trives i dit bed kan 
du ofte se den så sig selv. Frøstandene er valmuelignende 
og indeholder ofte op til 100 frø.

— John Henriksen
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FÅ MEST MULIGT UD AF DIN VANDING
I sommervarmen kan man være tilbøjelig til at forkæle 
planterne med hyppige sjatvandinger. Men overfladisk 
vanding fremmer et overfladisk rodsystem, som efter-
følgende kræver meget vanding og gør planterne sårba-
re over for tørke. Det er mere effektivt på langt sigt at 
grundvande en til to gange ugentligt afhængig af jordtype 
og vejr. Grundvanding vil sige at give 30 mm vand (svarer 
til 30 liter per kvadratmeter). Det udvikler rodnettet i 
dybden og stimulerer rødderne til at bruge mere af jor-
dens naturlige fugtighed og nedsætter vandtabet. Vand 
tidligt om morgenen for at undgå fordampning. Så kan 
planterne nå at tørre i løbet af dagen og dermed mind-
skes risikoen for skimmelangreb. Vand ikke med en hård 
stråle, det er hårdt for jordstrukturen. Drypvanding eller 
siveslanger er det mest skånsomme og den mest effek-
tive måde at få vandet til at sive langsomt ned i jorden, 
hvor planterne kan bruge det. Herefter kan man isolere 
jordoverfladen for at minimere fordampningen. Det gøres 
ved at rive lidt tør jord henover det vandede område tæt 
på planten. Mest effektivt er det at bruge jorddække, hvis 
planterne er store nok til ikke at blive dækkede af det.

— Mia Stochholm
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FJERGRÆS
Fjergræs plantes fordi den har nogle 
smukke aks. Placeres på en varm, solrig 
og gerne lidt tør vokseplads. 
Fjergræs Stipa pennata - kaldes også for 
“Thorvaldsens hår”. Planten bliver ca. 30 
cm høj og med aks ca. 50 cm høj. Akse-
ne fremkommer midt på sommeren.

— Jann Poulsen

ETAGEPRIMULA
Etageprimula bliver omkring 40-50 
cm høj. Blomsterne er iøjefaldende 
da de sidder på en lille stængel løftet 
op over bladene. Blomstringen sker 
midt på sommeren. Det er en plante 
som kræver fugtighed, så den er fin at 
anvende i forbindelse med vand. Lidt 
skygge vil den også gerne have.

— Jann Poulsen
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GODE BØGER
Af Hans Preisler
Konsulent i vestsjællands kreds

NOGET OM LIVET 
I KOLONIHAVER
Kolonihaveliv er nyligt udkommet og 
handler om de små, firkantede pletter 
på Danmarkskortet som haveforenin-
gerne er. Vi inviteres ind i 16 haver, 
lige så forskellige i udtryk som deres 
ejere og deres drømme og ønsker til 
et liv i kolonihaven. Friheden, inspi-
rationen og mangfoldigheden er stor, 
men her er også et socialt sammen-
hold, som ikke ses mange steder. Her 
kan vi male huset lilla, hvis det passer 
os og tage en formiddagsøl, hvis det 
passer os. Og ungerne elsker det, her 
er frihed til leg og havedyrkning uden 
konstant overvågning som er nød-
vendig inde i byen. Men selvfølgelig 
er der også uenigheder om regler og 
god tone, de unge kommer med nye 
ideer, de gamle i gårde vil have det, 
som de plejer. Men man finder ud af 
det. I nogle haver betyder huset mest 
og i nogle betyder fælleskabet mere. 
Der er dem der dyrker deres have efter 
alle kunstens regler med en ildhu og 
kærlighed, der kun kan inspirere. Og 
så er der dem der bare slår græsset og 
bruger haven til at tage en lur. Jeg kan 
varmt anbefale denne inspirerende 
bog til alle kolonister, for som Julia 
siger: Lykken findes på et frimærke.

Kolonihaveliv
Julia Lahme
Gyldendal
232 sider for 349.95 kr. vejledende.

NATURHAVEN
Tidens tendens med at tænke bære-
dygtigt er i fremmarch. Er den traditi-
onelle, yderst velholdte kolonihave den 
eneste vej at gå? Eller er en naturhave 
et bedre bæredygtigt bud? Hvad vil det 
i givet fald sige at have en naturhave? 
Skal vi bare lade stå til og lade det hele 
gro til i græs og ukrudt? Svarene kan 
du få i denne bog om naturhaver. Det 
kræver planlægning, omtanke og vi-
den. Her får du en praktisk vejledning 
i, hvordan du kommer i gang, der er 
flere indgangsvinkler. Du kan gå all-in 
og omlægge det hele, eller du kan gå 
forsigtigt frem med dele af haven ad 
gangen. Bogen giver en god indføring 
uden løftede pegefingre til de man-
ge emner, hvoraf jeg her vil nævne: 
Hjemmehørende arter, græsplænen, 
sommerfugle og bier, fugle, kvasbun-
ker, sten og vand i haven, mininature i 
krukker, højbede, surbund og grønne 
tage. Også lidt om genbrug af nærings-
stoffer, kompostering med videre. Men 
husk at vi er tæt på hinanden i kolo-
nihaverne så tag hensyn til naboerne i 
dine valg, det må ikke ende i den rene 
ukrudtsmark. God fornøjelse.

Naturhaven
Lilli Gruwier, Lars Brøndum og Katri-
ne Turner
Forlaget Turbine
150 sider for 279.95 kr. vejledende.

GOD UDNYTTELSE  
AF DRIVHUSET
Meget kan man sige om det danske 
vejr, men det er i hvert tilfælde omskif-
teligt! Med et drivhus kan du forlæn-
ge forår, sommer og efterår og gøre 
vinteren kortere. Kom videre med dit 
drivhus henvender sig til både begyn-
dere og de erfarne. Vi bliver indført i 
dyrkningsmetoder, gødning, vanding, 
lys og varme. Om sygdomme og om 
drivhusprojekter, indretning og belig-
genhed. Samt får en mængde tips og 
tricks. Tilsidst men ikke mindst gode 
råd om stormsikring, en nødvendighed 
i dette blæsende klima. Nogle anvender 
drivhuset til gamle havemøbler og cyk-
ler. Det skal man ikke have dårlig sam-
vittighed over. Drivhuset er andet end 
tomater og agurker. Mange har omlagt 
til en udestue med flisegulv og nogle få 
potter og krukker med krydderurter og 
blomster, men der er mange andre mu-
ligheder, så det er bare om at komme 
i gang. Og med denne bog er du godt 
hjulpet. Kom videre med dit drivhus

Kom videre med dit drivhus
Lars Lund
Gyldendal
153 sider for 249.95 vejledende.
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Plæneklippere til alle 
– og til alle plæner

RobotplæneklippeR
R38Li. Klippehøjde: 20-50 mm.  
Effekt: 2,1Ah/18V. Maks. hældning: 25% 
Tilbehør: Ladestation, 150 m. afgræns-
ningskabel, 200 pløkker, 7 samlere, 5 
kabelsko og 6 ekstra knive. 

Anbefales til et areal på 0-380 m2

Akku plæneklippeR
47 AE. Klippebredde: 45 cm. 
Klippehøjde: 31-80 mm.  
Effekt: 80V 4,0Ah.  
Funktioner: Multiklip.  
Tilbehør: 1 batteri og lader.

Anbefales til et areal på 0-800 m2

el plæneklippeR
Klippebredde: 33 cm.  
Klippehøjde: 20-60 mm.  
Effekt: 1300W  
Funktioner: Opsamler

Anbefales til et areal på 200-300 m2

Akku plæneklippeR
40 LI. Klippebredde: 34 cm. 
Klippehøjde 25-75 mm.  
Effekt: 40V/2,5Ah.  
Funktioner: 40 ltr. opsamler.  
Tilbehør: 1 batteri og lader.

Anbefales til et areal på 300-600 m2

4.199,- 2.299,-
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Åbent alle dage
Se Aktuelle pRiSeR på SilvAn.dk

4.899,- 59995
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De elektriske plæneklippere har 
fået et væsentligt kvalitetsløft 
de seneste år og er blevet uhyre 
populære. Især robotplæne- 
klipperen stormer frem. 

Trenden er entydig. Den teknologi-
ske udvikling påvirker vores valg af 
plæneklippere. Danskerne vælger i 
stadig stigende grad at købe elektriske 
plæneklippere - og andre havemaskiner 
- med ledning eller batteri på bekost-
ning af de benzindrevne maskiner. 
Det gælder både den traditionelle 
plæneklipper og robotplæneklipperen. 
Tallene viser en nedgang af salget på 
cirka 20 % for havens benzinklippere, 
mens de elektrisk drevne plæneklippe-
re har oplevet en tilsvarende stigning. 

Det er der mange gode grunde til.  
De elektriske maskiner er i dag af 
langt bedre kvalitet end tidligere. 
Motoren er blevet stærkere og giver 
ikke op, selv om den møder lidt 
modstand i form af højt eller vådt 
græs. Det er især de batteridrevne 
maskiner, der er blevet markant mere 

EL- OG BAT TERIMASKINER 
INDTAGER HAVERNE

effektive. Svenske Stiga præsenterede 
i 2016 for eksempel et 80v batteri, der 
har samme eller endnu mere power 
end en benzindrevet maskine, og som 
kan producere strøm i lang tid, inden 
batteriet skal oplades igen.  
 
 
EKSPLOSIV UDVIKLING
”De elektriske maskiner er generelt 
nemmere at betjene og kræver betyde-
lig mindre vedligeholdelse end deres 
benzindrevne konkurrenter. De støjer 
ikke meget, og de forurener stort set 
ikke. For robotplæneklipperens ved-
kommende er der sket en eksplosiv 
udvikling. Den selvkørende maskine 
er blevet mere brugervenlig og intuitiv 
i programmeringen, og i dag kan man 
faktisk selv installere den i haven,” 
fortæller Klaus Jensen, der er produkt-
chef i byggemarkedskæden Silvan. 
Han fremhæver, at robotplæneklipperen 
kan andet end at være så venlig at 
slå græsset for haveejeren. ”Man får 
simpelthen en smukkere græsplæne. 
Robotklipperen eliminerer mange af 
de udfordringer og skavanker, man får, 
når man kun slår sit græs én gang om 
ugen. Den slår græsset langt hyppigere, 
hvilket resulterer i små stykker afklippet 
græs, som nærer græsplænen. Græsset 
bliver grønnere og bedre til at bekæmpe 
mos og ukrudt.”

MINDSKER CO2 UDLEDNING
CO2 regnskabet og dermed forurening- 
en ser rigtig godt ud for de elektriske 
maskiner. En benzindrevet plæneklip-
per udleder ca. 1,2 kg CO2 i timen og 
gennemsnitligt bruges plæneklipperen 
ca. 25 timer årligt. Da der omtrent er 
800.000 benzindrevne plæneklippere 
i Danmark, er det samlede udslip af 
CO2 30-40 millioner kg CO2 om året. 
”Tallet bliver endnu højere, når man 
medregner det ukendte antal andre 
mekaniserede hjælpemidler i haven, 
som også kører på benzin. Så hvis 
man i stedet skifter til en elektrisk 
drevet maskine, kan man hjælpe til 
med at bekæmpe den globale opvarm-
ning. Og være flink over for naboerne 
i forhold til støjen, og flink over for 
én selv i forhold til at kunne slappe 
af samtidig med, at græsset slås, hvis 
man vælger en fuldautomatisk robot-
plæneklipper,” fortæller Klaus Jensen.  

Silvan har robotplæneklippere fra 
4.000 kr. og opefter fra blandt andet 
Al-Ko, Gardena og Worx. Se det store 
udvalg af plæneklippere og andre 
havemaskiner og haveredskaber på 
silvan.dk 
 

Af Lars Graabek
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Af Lars Graabek
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CLEMATIS
Af Grethe Bjerregaard 
Redaktør

Det er vel få kolonihaver, hvor man 
ikke finder en eller flere Clematis.

En af de store fordele ved Clematis er 
at den, til forskel fra de fleste andre 
planter i haven, vokser i højden og 
forholdsmæssigt ikke ret meget i bred-
den. Den er glimrende som dekorativ 
camouflage for nøgne og grimme 
overflader, ligesom den kan klatre højt 
op i træer, over tage og andre “forhin-
dringer” hvor der pludselig kommer 
blomster til syne højt oppe i luften.

PLANTNING
De fleste planter skal plantes i samme 
dybde som i potten, den købes i. Det 
gælder ikke for Clematis. Den fore-
trækker at rødderne befinder sig for-
holdsvis køligt mens toppen gerne vil 
have lys og varme. Det klares i første 
række ved at sætte planten ca. 10 cm 
DYBERE end i potten og i anden ræk-
ke ved at sørge for at jordoverfladen 
er dækket, gerne med lavtvoksende 
planter. Det har den yderligere fordel, 
at der er større chance for at planten 
kan genvinde livet, hvis den pludselig 
visner, fordi der så er mulighed for 
at der kan udvikles skud fra den del 

af stænglen, der befinder sig under 
jorden. Jorden trykkes til omkring 
potteklumpen og hvis der dannes en 
jordvold i en kreds omkring stænglen 
er det let at vande, så vandet ikke 
siver væk men forbliver omkring 
stænglen. Efter plantning ventes et 
par år med beskæring.

BESKÆRING
Noget af det der bekymrer mange ved 
Clematis er beskæringen. Hvordan er 
det nu det er? Der er tre hovedgrup-
per for beskæring af Clematis og de 
er faktisk ikke så indviklede at forstå, 
for de knytter sig til blomstrings-
tidspunktet: De forårsblomstrende, 
de tidligt sommerblomstrende og de 
sensommer-/efterårsblomstrende.

FORÅRSBLOMSTRENDE 
Forårsblomstrende Clematis blomstrer 
på skud dannet foregående år, så hvis 
skuddene fjernes om foråret fjernes 
blomstringen også. Disse Clematis 
beskæres så lidt som muligt, kun døde 

Clematis tangutica ‘Bill MacKenzie’ er en 
meget kraftigtvoksende plante og man ser ofte 
blomster sammen med de dunede frøstande. 
Med årene vil den have en tendens til at blom-
stre i højden, men ved beskæring kan man sikre 
at blomstringen kommer mere i øjenhøjde. 
Planten har fået navn efter en af de personer 
som beskæftigede sig meget med denne art.

‘Proteus’ er en sort af Clematis potaninii var. 
fargesii, der er en vildtvoksende art i Kina. Det er 
en gammel sort fra 1876 hvis blomster både kan 
være fyldte, halvfyldte og enkle. Den blomstrer 
stort set hele vækstsæsonen med blomster der 
bliver op til 20 cm i diameter.

Clematis macropetala ‘White Swann’ er 
forholdsvis lav, et par meter. Den er lavet af en 
canadisk forædler i 1961. De hvidlige blomster 
bliver ca. 6 cm.

skud fjernes og hvis planten bliver for 
stor, kan skuddene fjernes så langt nede 
på planten som muligt. Så vil de blom-
stre igen efter et år, men de andre skud 
på planten vil blomstre som normalt.

TIDLIGT SOMMERBLOMSTRENDE 
De tidligt sommerblomstrende Clematis 
blomstrer ligeledes på skud dannet 
foregående år. Her fjernes kun de døde 
skuddele. Hvis skuddet ser dødt ud 
kan man prøve at knække det. Hvis det 
knækker af fjernes klippes den døde 
del af skuddet af. Generelt er det også 
en meget let beskæring der skal ske og 
planten vil blomstre igen efter et år.

SENSOMMER-/EFTERÅRS-
BLOMSTRENDE 
De sensommer-/ efterårsblomstrende 
Clematis blomstrer på skud dannet i 
indeværende år. Det vil sige at man kan 
skære planten så langt tilbage om foråret 
som man lyster, for de nye skud der dan-
nes efter beskæring vil blomstre samme 
år. Beskæringen skal dog ske om foråret 
for ved senere beskæring kan skuddene 
ikke nå at bliver blomstringsmodne.
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Clematis rehderiana ‘Sea-
land Gem’ er frøafkom af en 
anden Clematissort ‘Bees’ 
Jubilee’. Det er en tidligtblom-
strende sort hvis blomster 
bliver op til 12 cm i diameter. 
Blomstringen kan fortsætte 
til hen på sommeren.

Clematis viticella ‘Will Good-
win’ blomstrer fra tidlig til sen 
sommer med blomster med 
en diameter på op til 15 cm.

Clematis ‘Westerplatte’ er 
lavet af en polsk forædler 
men hvilke forældre der 
indgår i sorten er ukendt. 
Den blomstrer om foråret 
med blomster med en dia-
meter på 10-12 cm. Planten 
bliver op til et par meter høj 
og er således lavtvoksende i 
forhold til så mange andre 
sorter af Clematis.

Clematis ‘Josephine’ er 
en af de sorter, man ikke 
kender forældrene for. Den 
har fyldte blomster der kan 
bliver op til 12 cm i diame-
ter. Den blomstrer fra tidlig 
sommer og hen på somme-
ren. Hvis visne blomster 
fjernes bliver der hurtigere 
dannet et nyt blomsterflor.

Et gaskøleskab fra Dometic er perfekt til 
kolonihaven. Det kører på enten gas eller 

strøm, og det arbejder 100 % lydløst, så du 
kan sove uforstyrret. 

Se alle modeller på www.kosangas.dk/shop

Køb dit Dometic gaskøleskab 
hos din lokale gasfagmand!

Kosan Gas a/s  ·  T. 8948 7700
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LIVET 
I HAVEN
Af Jørgen Bech-Andersen
Plantepatolog

Jørgen Bech-Andersen har blik for ting i haven 
mange af os andre ikke tænker over eller lægger 
mærke til. Læs og lær om noget af det her.

D e planter, der har fået succes, 
har udviklet metoder til 
spredning af afkommet. 

Under blomstringen har planterne 
tiltrukket fluer og bier til transport 
af pollen til bestøvning af blomsterne 
med frødannelse til følge, men det er 
ikke nok at lege den med bierne og 
blomsterne, frøene skal også spredes 
ud i verden. Det vil være upraktisk hvis 
alle frøene spirer omkring moderplanten 
og konkurerer om lys, vand og næring. 

NOGET OM FRØSPREDNING
I den tørre del af haven er der kommet 
forskellige planter helt af sig selv. Der 
er mange vilde klematis (Clematis) i 
haven. De er kommet flyvende hertil, 
for dens frø er forsynet med hår, 
der let fører frøene langt væk med 
vinden. De vokser let 10 meter på en 
sæson, overvokser buske og træer 
og kvitterer med nye cremefarvede 
blomster og frø med dekorativ frøuld. 
I gamle dage blev frøuld fra Clematis 
brugt til at tænde ild med i stedet for 
fyrresvamp i fyrtøjer. Der står også 
mælkebøtter og gyldenris, som jeg 
ikke har plantet. Ser vi på frøene er 
de forsynet med faldskærme, så efter 
en flyvetur vil de lande blødt.

DYRESPREDNING
Længere nede i haven står et æbletræ 
med planter af mistelten. Mistelten 
udvikler bær med en limagtig slim, 
der får bærrene til at klæbe til fuglenes 
næb. Fuglene søger febrilsk at frigøre 

sig for byrden ved at skrabe frøene af 
på grene og kviste. Her spirer de og 
der dannes nye planter. I en fugleklat 
ses også misteltenfrø, dvs. at frøene 
har passeret tarmkanalen; det er 
dobbelt fuglespredning. I kirsebær-
tiden er rævens eksrementer fyldt 
med kirsebærsten, endnu et eksem-
pel på dyrespredning.

ANDRE METODER 
TIL SPREDNING
Længere nede i haven er der mere fug-
tigt langs bækken. Her står der spring-
balsamin. Når jeg rører ved planterne 

Klematis blomst, frø og frøhår.

springer frøkapslerne i luften på 
grund af et oparbejdet overtryk. Og 
frøene springer flere meter væk. I 
bækken findes nogle åkander, der 
efter blomstring danner et svampet 
bær, der ved henfald frigør frø, der 
et stykke tid flyder ovenpå vandover-
fladen, hvor de kan føres langt væk, 
inden de synker til bunds for at spire.

KORSEDDERKOP 
Araneus diadematus
Korsedderkoppen begynder dagen 
med at spinde et net, hvor den kan 
fange insekter. Trådene er kun 1/80 
millimeter tykke. Nogle af trådene 
er klæbrige, så fluerne hænger fast 
ved berøring. Edderkoppen kan 
mærke bevægelse i spindet og den 
kommer straks og lammer byttet 
med gift fra giftkroge, der sidder på 
hovedet. Herefter spindes byttet ind 
i tråde og gemmes til senere brug. 
Om dagen sidder edderkoppen over 
nettet og holder i specielle signal-
tråde, der viser om der er bytte. Om 
natten, når der er ro, sidder den 
midt i nettet og venter.
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ATTER SOMMER I 
MORFARS KOLONIHAVE
Af John Henriksen
Fhv. Slotsgartner

Jeg er altid meget spændt på hvordan juli-august 
vil blive i haven.Vejret kan være alt fra hundekoldt 
med regn til en rigtig tropesommer hvor vi alle går 
og sveder og har mest lyst til at sidde i skyggen og 
nyde en kold øl eller noget andet koldt.

I en solrig og varm periode stopper 
græsset og den uønskede vegeta-
tion ofte med at gro, så arbejds-

opgaverne giver sig selv. Græsset kan 
sagtens undvære vand i perioder men 
andre planter kan det være nødven-
digt at vande. Skulle græsset blive 
gult vil en kraftig regnbyge hurtigt 
give plænen det rigtige udseende 
igen. Du kan normalt nøjes med at 
vande de nyudplantede planter.

NYANLÆG I MOR-
FARS KOLONIHAVE
Hvis du ligefrem brænder efter at 
udføre større ændringer hvad enten 
det drejer sig om nyanlæg eller 
ændringer af bestående kan det i 
de fleste tilfælde godt lade sig gøre. 
Jeg praktiserer altid den gode gamle 
regel om at større planter, som skal 
graves op og flyttes, venter jeg gerne 
med til september. Ligeledes venter 
jeg også med at plante barrodede 
planter indtil november. Alle potte-
kultiverede planter kan plantes nu, 
hvis du vel at mærke husker at vande 
dem. Skal du flytte større planter, 
er det en fordel hvis du rodstikker 
planterne, som skal flyttes.

TØMRER- OG FLISEARBEJDER
Hvis det ikke ligefrem regner hele 
tiden så er juli en skøn måned at save 
og slå søm i. Det kan være alt fra 
træterrasser til opsætning af brædder 
på huset og at bygge højbede. Husk 
altid at malede og trykimprægnerede 

brædder får forlænget levetid hvis du 
anvender den rigtige maling. Linolie 
fås i forskellige nuancer. Træstolper, 
som skal graves ned i jorden, skal altid 
være trykimprægneret. Køb altid en 
god kvalitet, det betaler sig.

HINDBÆR
Jeg elsker hindbær som har sæson fra 
juli og frem til december hvis du vel 
at mærke planter de rigtige, sunde 
sorter. Du behøver ikke at anlægge en 
decideret afdeling for frugtbuske. Jeg 
ynder at plante f.eks. hindbær ud i ha-
ven som deciderede solitærplanter. På 
denne måde fylder de ikke så meget. 
Husk at placere dem i bede som får 
godt med sol.
 Min yndlingssort er 'Autum Bliss' 
som moder fra juli/august og helt frem 
til december. Bliver det meget koldt 
med frost stopper høsten tidligere.
 Du får altid mere sunde planter 
og større udbytte næste år hvis du 
klipper de skud af som har båret i år. 
Hos 'Atumn Bliss' må du ikke klippe 
skuddene af før til vinter.

MORFARS YNDLINGSPLANTER
Det er sikkert gået op for mange 
læsere at jeg elsker rododendron (i det 
botaniske navn er der et h med altså: 
Rhododendron). Rododendron er en 
surbundsplante og skal helst have en 
pH på 5-6
 Lige nu er det en god ide at checke 
jordens pH (reaktionstal) som helst 
skal ligge omkring 6 – 7. Ved pH 7 er 

der neutral reaktion. Du kan sænke 
tallet til f.eks. 6 ved at iblande jorden 
noget mere sphagnum. Den grove er 
den bedste. Et mindre drys svovlsur 
ammoniak fremmer også blomstrin-
gen. Drys også lidt gødning ud med 
de egentlige mikronæringsstoffer med 
indhold af mangan, magnesium o.s.v. 
Disse blandinger kan købes hos plan-
tehandlere. Med det rigtige pH-tal og 
når jorden har det rigtige indhold af 
mikronæringsstoffer får du altid sunde 
planter uden gule blade.
 God sommer i kolonihaven. Gerne 
med regn om natten og fuld sol om 
dagen.!!!!

I den systematiske botanik skelner man 
mellem vildarter og hybrider. Hybrider er 
ofte krydsninger mellem forskellige vildarter. 
I rododendronernes verden finder man ofte 
nogle pragtfulde hybrider. De viste er såkaldte 
Rhododendron williamsianum hybrider. Hvis 
vækstbetingelserne er gode nok er de meget 
blomstervillige og sætter mange blomster. De 
kan nogle gange få frostskader hvis der er natte-
frost omkring 1. maj, hvor de normalt blomstrer.
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KLOSTERHAVENS 
PLANTER
Af AneMette Olesen
Planteskribent

Et gammelt staudebed kan ofte 
fortælle historie hvis man un-
dersøger planternes indførselsh-
istorie. Mange stauder er nemlig 
gamle lægeplanter, som i sin tid 
blev indført til klosterhaverne.

Munkene anvendte plant-
erne når de skulle forebyg-
ge, lindre eller kurere givne 

skavanker og med planternes hjælp 
blev mange skavanker overvundet. 
Med tiden blev nogle lægeurter over-
gået af andre mere effektive medicin-
midler og planternes brug i medici-
nen gik i glemmebogen. Nogle af de 
gamle klosterurter mistede terræn i 
haven, fordi de var alt for glade for 
at så sig selv. Det behøver ikke være 
et minus i dag, hvor mange kan lide 
det tilfældige look i haven, og hvor 
blomsterenge bliver betragtet som 
romantisk haveindretning. En lang 
række planter kan fås fra frø og som 
planter i handelen og glimrer med 
robust vækst og nem pasning. 

AKANTUS
Engang var akantus en lægeplanter 
man rørte saften af i salver til at smøre 
på sår, men det er også en elegant 
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Akantus

Alant

Bibernelle

staude med dybe pælerødder og stærkt 
indskårne 10 cm brede blade og en tæt 
blomsterstand med rosa eller hvide 
læbeblomster, som ses i juli og august. 
Planten hører til en af de store stauder, 
der gerne vil have en porøs, god muld-
rig jord. Den formerer sig ved rodskud 
og kan deles hvert forår eller efterår. 

LÆGEALANT
Mod giftige dyrs bid var denne plante 
eftertragtet og som salve blev roden 
smurt på gigtplagede lemmer. Hvis man 
drak afkog af rødderne, klarede det 

krampe- og mavebesvær. Som kærlig-
hedseliksir var denne plante også brugt. 
Lægealant er en af de store stauder, der 
kan blive over to meter høj. Den udvik-
ler gule/gulorange, store kurvblomster 
i juli og august. Planten breder sig med 
jordstængler. De nederste blade bliver 
60 til 70 cm lange og er filthårede på 
undersiden. Placér den i fuld sol og giv 
den rigelig med plads i staudebedet. 
Den er nøjsom og trives på al slags jord. 
Den deles om efteråret og trives fint i en 
naturhave hvor den vil så sig selv. 

BLODSTILLENDE BIBERNELLE
Mod eksem og andre hudlidelser 
blev saften af denne plante smurt på 
kroppen. Som gurglemiddel blev afkog 

af rødder brugt og den knuste rod var 
plaster på sår. Den er velkendt i gamle 
landbohaver og får helt specielle rød-
brogede blomster i næsten kuglefor-
mede hoveder. De øverste blomster 
er hunlige og de nederste hanlige. 
Planten udvikler finnede blade og den 
formeres ved deling af de kraftigt kry-
bende jordstængler. Bibernelle trives 
på al slags jord og er en smuk staude, 
der kan se godt ud sammen med rigtig 
mange blomstrende stauder. 

FLORENTINSK IRIS
Den tørrede rod blev indtil for få år 
siden solgt som biderangle til børn der 
havde ondt for tænder. Florentinsk iris 
har kraftigt sværdformede blade og 
blomster, der sidder i klaser i toppen. 
Hver blomst består af 6 blosterblade og 
de ydre er tilbagebøjede og hårede. De 
indre er opadrettede. Blomsterne er hvi-
de eller blå og ses i maj eller juni. Frug-
ten er en stor kapsel med talrige frø. Iris 
bør deles hvert fjerde år og omplantes. 
Delingen sker lige efter afblomstring 
i juni. Jordstænglen bør kun knapt 
dækkes af jord. Placér den i en kalkrig 
og velnæret jord. Ved tørring af roden 
udvikles en duft af viol, hvorfor plantens 
tørrede rod er kaldt for violrod. Den kan 
stadig bruges som fiksativ i potpourrier.

Florentinsk iris
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I FORBIFARTEN
Af Carsten Juul
Konsulent i Aarhuskredsen

Man hører ofte, at der ikke er nær 
så meget fantasi blandt kolonister-
ne som tidligere. Det modbevises 
af disse billeder, som Carsten 
Juul har set på sine mange besøg i 
haveforeningerne. Se på dem, nyd 
dem og bliv inspireret.

GENBRUG
Sådan kan man også finde anven-
delse for racercyklen, når den uvist 
af hvilken grund ikke mere tjener sit 
oprindelige formål.

FREMTIDSDRØMME?
Der er ingen tvivl om hvilken bil de 
har eller hvilken de drømme om at 
få i denne have.

UDENDØRS PEJS
Hvis man er lidt fiks på fingrene kan 
man lave sig en udendørs pejs/grill 
og dermed få lidt varme mens man 
venter på at maden bliver færdig en 
kølig sommerdag.

HAVEGANG SOM BINDELED
Denne havegang mellem pergolaen og 
hækken binde haven sammen. Læg mær-
ke til de små stier ind imellem køkkenur-
terne. Planterne langs hækken forhindrer 
skvalderkål i at brede sig ind i haven.

BLIKFANG
Det er portalen og rosenbuen der 
fanger øjet og fortæller hvilken vej 
man skal gå. Meningen med gangen 
er at føre fra lågen i den ene ende til 
huset i den anden ende af haven.

Gidex tilbyder i hele Danmark:
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STAUDER
TIL BUNDDÆKKE
Af Erling Steen Mikkelsen,  
Konsulent i Holstebro-/Herning og Ikastkredsene  
og Carsten Juul, Konsulent i Aarhuskredsen

Stauder er urteagtige, flerårige planter der hvert efterår 
forsvinder fra jordens overflade for derefter næste forår 
igen at dukke op med fornyet vækstkraft.

Stauder er meget forskellige, svagtvoksende/kraftigt-
voksende, høje/lave og ikke mindst forskellige med 
hensyn til behov for sol/skygge samt vand. Generelt 

kan man dog sige, at stauder ikke bør plantes enkeltvis men 
gerne 3, 5 eller flere sammen. Større flader giver god for-
nemmelse af farverne og et roligt indtryk i haven. 

ALCHEMILLA ALPINA – 
BJERGLØVEFOD
Jordbund: Alm. havejord.
Lysforhold: Fuld sol til halvskygge.
Formering: Deling eller frø
Plantetæthed: 8-10 planter pr. m2.

De håndsnitdelte blade er grønne på 
oversiden og sølvglinsende på under-
siden. Planten bliver ca. 15 cm høj. 
Blomsterne kommer fra juni til august, 
er gule og lægger sig som en sky over 
bladene. Klipper man blomsterne af før 
de visner, blomstrer planten villigt igen. 

MEUM ATHAMANTICUM – 
FINBLADET BJØRNEROD
Jordbund: Alm. havejord.
Lysforhold: Fuld sol til halvskygge.
Formering: Efterårsdeling eller frø.
Plantetæthed: 7 planter pr. m2.

Bladene er fjersnitdelte, frodige, frisk-
grønne og holdbare til afskæring. Høj-
de ca. 25 cm. Blomstrer med duftende, 
hvide skærmblomster i juni. Planten er 
rigtig god til skovbund. Hvis man vil 
undgå spredning ved frø skal blomster-
standene klippes af ved afblomstring.

FILIPENDULA PURPUREA –
JAPANSK MJØDURT
Jordbund: Alm. havejord, men aldrig tør.
Lysforhold: Halvskygge til skygge.
Formering: Deling.
Plantetæthed: 6 planter pr. m2.

Bladene er fjersnitdelte. Blomsterne, 
der kommer i juli – august, er alt efter 
sort hvide eller rosa. Blomsterne er 
samlet i afrundede toppe.

BUNDDÆKKE SKAL FORTRÆNGE UKRUDT
Stauder er meget velegnede til bunddække, man kan altid 
finde en staude der passer til eller er en kontrast til det der 
gror oven over. Inden man planter bunddække er det en 
god ide at holde arealet rent for ukrudt mindst en sommer 
før man planter bunden til. Da det drejer sig om at erstatte 
naturens egen evne til at dække jorden med planter, skal 
man bruge det anbefalede antal planter pr. m2. 
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AJUGA REPTANS – 
KRYBENDE LÆBELØS
Jordbund: Skovbund, men er 
i øvrigt ikke krævende.
Lysforhold: Sol til halvskygge.
Formering: Deling.
Plante tæthed: 8 planter pr. m2

Er også god til afskæring.

Bladene sidder i rosetter hvorfra der 
sendes udløbere, hvilket gør den vel-
egnet til bunddække. På trods af dens 
evne som bundplante tillader den selv 
små og lave løgvækster som krokus 
og vintergækker at vokse og blomstre 
på samme areal. Ajuga fås med flere 
farver på bladene - fra grøn til cho-
koladebrun. De blå blomster sidder i 
akslignende toppe og kommer fra maj. 
Skal vandes i meget tørre perioder.

CORNUS CANADENSIS –
CANADISK HØNSEBÆR
Jordbund: Skovbund eller surbund.
Lysforhold: Bedst i halvskygge.
Formering: Bedst ved deling.
Plantetæthed: 8-10 planter pr. m2.

Bladene vokser frem i rosetter og bre-
der sig ved udløbere hvilket gør den 
god til bunddække. Blomsterne, der 
kommer i maj - juni, er bittesmå og 
sidder i skærmagtige samlinger midt 
i 4 iøjnefaldende højblade. Planten er 
delvis stedsegrøn. Efter blomstring 
kommer skinnende røde frugter.

ANEMONE SYLVESTRIS – 
SOMMERANEMONE
Jordbund: Skovbund, men er 
i øvrigt ikke krævende.
Lysforhold: Sol til halvskygge.
Formering: Deling eller frø.
Plantetæthed: 8 planter pr. m2.

Løvet er tæt, ca. 20 cm højt og lukker 
godt af, derfor så god til bunddække. 
De smukke, hvide blomster kommer 
i maj-juni på 40 cm lange stilke. Der 
findes sorter med enkle såvel som 
fyldte blomster. Frøstandene bør 
klippes af efter blomstring hvis man 
ikke ønsker spredning ved frø.

INCARVILLEA DELAVAYI – 
INCARVILLEA, “HAVEGLOXINIA”
Jordbund: Alm. veldrænet havejord.
Lysforhold: Fuld sol.
Formering: Frø.
Plantetæthed: 8-9 planter pr. m2.

Bladene, der er snitdelte, vokser i 
rosetter. Bladfarven er mørkegrøn til 
bordeauxgrøn. Bladene visner efter 
blomstring. Blomsterne, der er trompet-
formede, sidder i klaser og kommer juni 
-juli. Bør ikke omplantes pga. pælerod.

HELLEBERUS NIGER – 
ALM. JULEROSE
Jordbund: Veldrænet og næringsrig jord.
Lysforhold: Lyst.
Formering: Deling eller frø.
Plantetæthed: 8 planter pr. m2.

Bladene er ca. 25 cm lange og 
stedsegrønne. Vokser godt under 
nåletræer som gran og fyr. De smukke, 
hvide, næsten voksagtige blomster 
kommer i januar - februar. Holdbar 
også til afskæring. Farve og blom-
stringstid afhænger af sort.

POTENTILLA TRIDENTATA – 
TRETANDET POTENTIL
Jordbund: Alm. havejord.
Lysforhold: Sol til halvskygge.
Formering: Deling.
Plantetæthed: 8-10 planter pr. m2.

Lav, dværgagtig buskpotentil, der 
bliver 20-25 cm høj. Busken er stedse-
grøn og har en tæt vækst. Blomsterne, 
der er kønne, åbne femtalsblomster er 
hvide og sidder yderst på grenene. Den 
blomstrer det meste af sommeren.
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UKRUDT I 
BELÆGNINGER
Af Mia Stochholm
Indehaver af urtehaver.dk

På terrasser, i indkørsler og havegange er 
ukrudtet særligt uvelkomment, men man kan 
gøre meget ved at forebygge og være ude i tide.

Man kan undre sig over, hvor 
lidt plads der skal til for, 
at ukrudt kan etablere sig. 

I selv den mindste sprække mellem 
to fliser er især græs og mælkebøt-
ter flittige til at slå rod. Hvis ikke 
det fjernes, kan rødderne ødelægge 
belægningen. Arbejdet med at holde 
især belægninger, der ikke udsættes 
for så meget færdsel, fri for ukrudt 
er arbejdskrævende, derfor kan man 
starte med at overveje, om man kunne 
skære arealet med fliser og grus eller 
skærver ned til fordel for bede med 
stauder eller buske eller måske ind-
drage noget til græsplæne.

HÆV FUGERNE OG
FEJ JÆVNLIGT
Man kan starte med at rense fugerne 
helt og derefter fylde dem med sten-
mel. Herefter fejes med en stiv kost én 
til to gange ugentligt fra forår til efter-
år for at undgå, at ukrudtsfrø etablerer 
sig. Hvis ukrudtet først har fået fat, 
kan man ikke feje det væk. Grus og 
skærver rives én gang ugentligt for at 
tage ukrudtet i kimbladsstadet. 

GASBRÆNDER
Man kan også anvende en gasbræn-
der til de helt spæde ukrudtsplanter. 
Ukrudtet skal blot blancheres i 2-3 
sekunder, man behøver ikke at brænde 
det helt væk. Hvis man klemmer på 
et blad med fingrene, og der kommer 
et aftryk, har planten fået nok. Bliver 
ukrudtet over 3 cm vil rodnettet være 
så veludviklet, at det vil skyde igen 

efter brændingen. Derfor er brænding 
kun effektivt, hvis man er meget tidligt 
ude og holder det ved lige ca. hver 
anden uge i sæsonen. Undgå at bruge 
gasbrænderen i perioder med tørke og 
blæsevejr på grund af brandfare.

LUGNING
Hvis ikke man har fået forebygget med 
fejning eller brænding må man i gang 
med at luge. Her er det vigtigt, at man 
får fjernet ukrudtet, før det smider frø. 
Især græs sætter meget hurtigt frø. Det 
er lettest at luge efter regnvejr, så følger 
rødderne med op. Flerårigt ukrudt som 
padderokker, skvalderkål og kvikgræs 
er meget vanskelige at bekæmpe, da 
de har et stort rodnet under fliserne. 
Hvis problemet er stort, kan man blive 

nødt til at fjerne fliserne og lægge en 
ukrudtsdug, hvorefter fliserne lægges 
om i nyt sand. En ukrudtsdug vil dog 
ikke forhindre etårigt ukrudt som græs 
og mælkebøtter i at etablere sig.

GRØN BELÆGNING
I stedet for at bekymre sig om, at flise-
fugerne skal være helt fri for ukrudt, 
kan man begynde at luge selektivt, 
så der kun vokser de planter, man 
bestemmer sig for. Nogle planter er 
særligt velegnede til at vokse under 
de spartanske forhold i en flisefuge 
og kan på sigt give en mindre vedlige-
holdelseskrævende belægning. Disse 
fugeplanter er især velegnede i belæg-
ninger med brudfliser eller irregulære 
sten som chaussésten, hvor der na-
turligt vil være afstande på 10-20 mm 
mellem stenene. Man kan enten så 
eller plante specielle fugeplanter, eller 
man kan vente på, at de etablerer sig 
af sig selv. Alle lave, krybende planter, 
der er hårdføre over for slid, er veleg-
nede som fugeplanter – eksempelvis: 
sylbladet firling, romersk kamille, 
trædepude, almindelig tusindfryd og 
forskellige slags mosser. I belægninger 
med fugeplanter kan man naturligvis 
ikke bruge en gasbrænder.

DEN NEMME BELÆGNING
På en havegang kan man lægge fliser-
ne med brede fuger (ca. 5 cm) og så 
græs i mellem, så man kan køre over 
med plæneklipperen. I en indkørsel, 
hvor bæreevnen skal være stor på 
grund af tung færdsel, kan man bruge 

På denne lille terrasse har citrontimian bredt sig 
fra bedet ved siden af. Den er ikke super hårdfør 
over for slid, men den trives godt under de veldræ-
nede forhold på belægningen og giver sammen 
med mosset og tusindfryd et frodigt og rustikt look.
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græsarmeringssten, som ikke skal 
luges men blot slås eller trimme hvis 
græsset bliver for langt. Fordelen ved 
en sådan belægning er desuden, at den 
er vandgennemtrængelig, hvilket mind-
sker belastningen på kloaksystemet.

Der er ikke meget plads i fugerne mellem beton-
fliser, alligevel vil ukrudtet kunne finde sprækker 
at etablere sig i og det bør fjernes. Mellem chaus-
séstenene i midten hjælper mos og sylbladet fir-
ling med at forsegle fugerne, så der ikke er plads 
til uønskede vækster som græs og mælkebøtter, 
hvis kraftige rodnet kan ødelægge belægningen.

Græsarmeringssten er mest til indkørsler. De er lidt 
dyre at anlægge, til gengæld skal man ikke luge!

En havegang, hvor fliserne er anlagt med brede 
fuger, hvor der er etableret trædepude. Det giver et 
frodigt udseende og vedligeholdelsen er minimal. 

SOLCELLEANLÆG
Solcelleanlæg fra Viva Energi leverer 230V til fx køleskab, 
tv, lamper, mobil, pc, kaffemaskine og støvsuger.

Vi er danmarks førende indenfor batterianlæg!
Læs mere på vivaenergi.dk/kolonihave

Solpakke 800Wh/600W kr. 9.999,-
Til alm. køleskab, lys, tv, pc, mobiltlf, iPad. 
Strøm nok i højsommer og weekender.
250-255W panel (1x1,65m), 230V (600/1200W), 
2,4kWh batterilager. Nr. 1369. Kontantpris.

Solpakke 1.7KWh/600W kr. 11.999,-
Som ovst. m/2 paneler. Strøm til hele sommeren.
2 paneler (2x1,65m). Nr. 1370, Kontantpris.

Solpakke 1.7KWh/2400W kr. 17.999,-
Til kaffemaskine, støvsuger, microbølgeovn 
& alt i solpakke 800Wh. Strøm til hele sommeren.
2x 250-255W paneler (2x1,65m), 230V/2400W, 4,8kWh 
batterilager. Backup-indgang til ekstern 220V kilde. 
Nr. 1492. Kontantpris.

Alle anlæg er komplette med udførlig dansk monteringsvejledning. Husk også at 
købe monteringsbeslag afhængig af tagtypen (200-600 kr. pr. panel). 
Viste batterikabinet er tilbehør (Kr. 469,-). Priser er inkl. moms og uden montering.

Fra 183,- 
pr. mnd. *)

LÅN TIL LAVRENTE!

Fra 216,- 
pr. mnd.

Fra 316,- 
pr. mnd.

Anelystparken 43B | 8381 Tilst
Tlf. 70 22 70 40 | www.vivaenergi.dk

STRØM I KOLONIHAVEN
Til lys, køleskab, tv
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ASTRIDS HAVE
DET FINESTE LILLE 
DRIVHUS STÅR KLAR
Af Tina Baungaard Nielsen
Journalist

Så skete det: Et lille bitte driv
-hus og en mistbænk er blevet 
til i kolonihaven. Astrids far 
har virkelig overgået sig selv. 

Da vi tog billedet til det seneste Havebladet, var planen at 
bruge en gammel brusekabinedør, men det blev for bøvlet, 
da vi kun havde den ene. I stedet endte det med dette lille 
drivhus, som vi er mægtig tilfredse med. De gamle vinduer 
fik vi sidste efterår af søde mennesker fra haveforeningen, 
så det har faktisk kostet under 500 kr at bygge både drivhus 
og mistbænk. Det var et rigtigt familieprojekt, hvor både 
Astrid og drengene deltog. Jeg noterede mig med glæde, at 
alle i familien kan male med en pensel uden de store ulyk-
ker, så det tegner godt til at skaffe arbejdskraft, når huset 
skal have en omgang maling i løbet af sommeren. Om ikke 
andet må vi lokke med lidt ekstra lommepenge. Måske 
kan vi være så heldige at arbejdsopgaven indgår i et tilbud 
fra Astrids Haveservice. Den lille sidegesjæft, som Astrid 
driver ved siden af skolen i sommermånederne.

ET KØLIGT FORÅR
Det bliver spændende at se, om vi får endnu flere tomater 
og chilier ud af det, når vi får gang i drivhuset. Der skal 
også presses en agurkeplante derind, hver en kubikcenti-
meter skal udnyttes. Astrid har fået til opgave at holde øje 
med vandstanden i plantekasserne, og så har vi set, at man 
kan købe en vinduesarm til at koble på vinduet i siden, så 
det åbner automatisk, hvis der bliver for varmt derinde. 
 Endnu har der ikke været risiko for, at hverken menne-
sker eller planter er blevet overophedet. Det har været et 
temmelig køligt forår. Den eneste kønne plante vi nåede at 
sætte i drivhuset inden deadline på dette blad, er Astrid, 
der har sat en stol ind imellem plantekasserne, hvor hun 
sidder og hygger sig i læ for vinden. Vi er også først lige 
begyndt at anlægge nyttehaven, det gav ikke mening at 
begynde tidligere på grund af de lave temperaturer i april.  

INGEN JORD FRA GENBRUGSPLADSEN
I det hele taget er vi kommet senere i gang med det meste 
i år. Vi nåede maj, førend vi rykkede ud af lejligheden. Og 
havesæsonens første hængeparti er allerede opstået. Vi fik 
aldrig hentet jord fra genbrugsstationen! Det var ellers tæt 

på, hvis man kan sige det. Astrid og jeg havde talt om, at vi 
skulle afsted i påsken, men den ene dag gik efter den anden, 
uden at vi fik lånt en trailer. Vi talte med andre fra have-
gangen, som fortalte, at der var lang kø derovre og det hjalp 
heller ikke på entusiasmen. Vi udsatte det, til vi havde fræset 
det stykke jord, hvor der skal være grøntsager. 
 I baghaven står en kompostbeholder, der har været prop-
pet siden sidste år. Den tømte Astrids far og så opdagede vi, 
at den rent faktisk fungerede efter hensigten. Der var dannet 
fin jord i bunden, som vi straks blandede i det fræsede jord-
stykke. Begejstringen over at være selvforsynede med ny jord, 
overskyggede helt det faktum, at der slet ikke var nok, så vi 
kom aldrig afsted til den famøse genbrugsplads. Nu klarer vi 
os med den jord vi har. Det gik jo også fint sidste år. At døm-
me ud fra skvalderkålens vokseiver, så er jorden rigtig god. Vi 
har prøvet at rense hækken for den ivrige ukrudtsplante, men 
det er hårdt arbejde og jeg hører hele tiden Søren Ryge for 
mit indre øre, der sagde i et af sine haveprogrammer, at den 
kommer man aldrig af med. Det virker på en måde endnu 
mere desillusionerende, når det er ham, der siger det. Men 
flot ser det ud lige nu, så må vi se, om vi kan holde dem nede 
hele sæsonen. Under alle omstændigheder er havesæsonen 
endelig kommet rigtig godt i gang og det er skønt.
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Special tilbud hele juli
Få Compact-seriens hækkeklipper, 
græstrimmer inkl. batteri & lader

Biernes summen, lidt klirren fra kaffestellet hos den ene nabo, terrassen 
kalder, og så pludselig: Luften flænses af et højlydt ”Wrrrraaaaaaaaa!!”  
Den anden nabos plæneklipper er netop igangsat og freden er forbi…

Støjsvag 
havepleje…

Men sådan behøver det ikke at være!
STIHL har netop lanceret en lang række 
batterimaskiner, der er perfekte til have-
brug. Lad os slå det fast: Støjniveauet er  
exceptionelt lavt, og det er uanset om man  
kigger på hækkeklipper, trimmer, motorsav,  
løvblæser eller sågar plæneklipperen i de 
nye serier. 

Lithium-Ion: En lækker serie med inte-
greret 18V batteri og et slankt, moderne 
design, der gør disse maskiner særligt 
brugervenlige. De oplades ganske som en 
mobiltelefon, og er klar til start efter et let 
tryk på knappen. 
I serien finder du både hækkeklipper, 
trimmer samt en effektiv løvblæser.

COMPACT: I denne serie finder du 
noget større maskiner, alle designet med 
udtageligt 36V batteri, der kan benyttes på 
kryds og tværs i alle maskinerne i samme 
serie. Denne serie er til dig med den større 
private have, som kræver lidt mere.  
Udvalget er tilsvarende stort:  
Hækkeklipper, løvblæser, trimmer, plæ-
neklipper samt flere modeller indenfor 
motorsave. En sikkerhedsnøgle i 

Lithium-Ion serien 
sikrer at maskinen ikke 
kan startes utilsigtet.

I Compact maskinerne 
kan batteriet tages ud, 
og benyttes i andre ma-
skiner i samme serie.

I Lithium-Ion serien er 
det altid let at se hvor 
meget batteri, der er 
tilbage på maskinen.

Det er altid let at se 
hvor meget batteri, der 
er tilbage på batteriet.

Se filmen om STIHL 
Compact-serien

Annonce

kr. 3.195,-
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VIDUNDERLIGE 
VALMUER
Af Frank Kirkegaard Hansen
Havearkitekt

Kornvalmuernes flagrende blomster er farvestrålende og 
fristende som sommerfugle men også lige så flygtige. 
Heldigvis er der mængder af forskellige valmuer, både 
etårige og flerårige stauder og sammen kan de blomstre 
fra maj til september.

De flygtige, skarlagenrøde 
kornvalmuer (Papaver rhoeas) 
kommer helt af sig selv som 

trofaste sommergæster på markerne 
og i haverne. De tiltrækker mængder 
af bier og svirrefluer og er indbegrebet 
af dansk sommer, når de slår sig løs. 
Kornvalmuerne lever kun en enkelt sæ-
son men spirer frejdigt frem år efter år.

MARKENS VALMUER I HAVEN
Selv om kornvalmuerne er en slags 
ukrudtsplanter er de fantastisk flotte 
med deres smukke røde farve, der ses 
på lang afstand. Det er perfekte til at 
lave en lille miniblomstereng sammen 
med margeritter og kornblomster. 
Frøene kan høstes, når de er modne 
og sås i efteråret, hvorefter de over-
vintrer og blomster næste år. Eller 
du kan blot lade dem smide frøene, 
hvis du tør. For de dukker op overalt i 
haven, hvis de får lov.

FLOTTE FORMER OG FARVER 
Kornvalmuerne fås kun i rødt, men 
blandt de øvrige valmuer er der et 
langt større udvalg af former og farver. 
Opiumvalmuen (Papaver somniferum) 
har været en populær haveplante i 
flere hundrede år, så der er sket en 
stor udvikling og du kan vælge mellem 
både enkeltblomstrende, frynsede og 
fyldtblomstrende sorter i flere for-
skellige farver, lige fra de traditionelle 
røde over hvide til brogede sorter. 
Nogle er så fyldte, at de nærmest lig-
ner pæoner. De blomstrer over en lang 
periode fra juni til september.  
 De elegante opiumvalmuer er 
desværre også kun etårige og skal sås 
fra frø hvert år. Heldigvis er de også 
meget lette at få til at spire. De kan sås 
på voksestedet i maj og juni og kvitte-
rer med et væld af skønne blomster fra 
juni og helt ind i september. 

DYRK SELV DINE BIRKES
Blomsterne hos opiumvalmuerne 
holder længere end hos kornvalmu-
erne, men det er stadig en god idé 
at plukke dem i knop, så snart de 
begynder at vise farve. Så holder de 
meget længere og det er fascinerende 
at følge valmueknopperne vokse og 
svulme til bristepunktet, indtil de 
sprækker og lader de krøllede kron-
blade folde sig ud.
 Opiumvalmuerne producerer 
mængder af birkes, magen til dem vi 
køber i butikkerne, bare friskere. Når 
de små huller foroven i frøstanden 

åbner sig, skal du være hurtig til at 
høste, da frøene hurtigt drysser ud. 
Lader du opiumvalmue kaste sine frø 
i haven, kommer den igen år efter 
år. Den sår sig selv og laver egne 
farvekrydsninger, der kommer op 
alle vegne. Heldigvis er de nemme at 
kende og luge væk, hvis de dukker op 
et forkert sted – eller hvis farverne 
ikke lige passer ind.

TROFASTE KÆMPER 
Den mest stabile valmue er kæmpe-
valmue, “orientalsk valmue” (Pa-
paver orientale). Det er en trofast 
staude og har du én gang plantet den i 
haven, kommer den igen samme sted 
sommer efter sommer, blot kraftigere 
for hvert år. Orientalsk valmue kaldes 
også staudevalmue. Den bliver op mod 
en meter høj og får kæmpestore, oftest 
røde blomster med sorte tegninger i 

Foto: Wikipedia 
Orientalsk

Foto: Wikipedia 
Kornblomst
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HOLDBARE BUKETTER
Valmuernes silketynde kronbla-
de holder desværre ikke længe 
i buketter, men du kan strække 
blomstringen ved at plukke friske 
og sunde planter tidligt på dagen 
med en skarp saks, så du ikke 
klemmer stænglerne. Plukker du 
dem, mens de stadig er i knop, 
varer blomstringen endnu læn-
gere. Det hjælper også at stikke 
det nederste af de afklippede stil-
ke ned i kogende vand. Det for-
hindrer, at mælkesaften når ned 
til snittet og blokerer for vand-
optagelsen. Du kan også svitse 
stilken kortvarigt med en lighter. 
De tørre frøstande er smukke i 
buketter, de holder længe og kan 
gemmes i flere måneder.

BLODRØDE VALMUER  
I årene efter første verdenskrig 
væltede det frem med røde 
kornvalmuer på slagmarkerne. 
De røde valmuer blev set som et 
tegn på de faldnes blod og bru-
ges nu som symbol for englæn-
dernes krigsveterandag, Remem-
brance Day d. 11. november.

Foto: Wikipedia 
Blackpaony

Foto: Wikipedia 
Blomstereng

Foto: Wikipedia 
Papaver

Foto: Wikipedia 
Sibirisk

midten. Farverne kommer også i rosa, 
hvide og blommefarvede nuancer. 
Kæmpevalmue lyser gevaldigt op i 
staudebedet i maj og juni, inden der 
er så mange andre stauder, der er 
kommet i blomst.
 Kæmpevalmuerne er store, 
markante stauder, der visner helt 
ned efter afblomstringen i juni og 
dermed efterlader store huller i be-
det først på havesæsonen. Derfor er 
det nærmest påkrævet at plante den 
bagerst i et staudebed eller ved siden 
at kraftige, sentblomstrende stauder 
eller Hosta, der kan fylde de bare 
pletter ud med blade.
 Kæmpevalmuer er næsten umulige 
at flytte, for de har tykke pælerødder, 
men om foråret kan du dog have held 
med at dele og flytte planten. Hvis du 
vil formere den kan du tage rodstik-
linger i efteråret. Skær blot roden i 
mindre stykke, som du sætter i en potte 
med porøs jord. Rodstykkerne er villige 
til at skyde igen, når foråret kommer.

SPINKLE VALMUER
Familiens lidt oversete fætter er den 
sibiriske valmue (Papaver nudicau-
le), der minder lidt om kornvalmu-
en, men som kan have både hvide, 
gule eller røde kronblade. Den kan 
overvintre i haven, men holder ikke 
længe, så den spreder sig mest ved 
selvsåning. Atlasvalmue (Papaver 
atlanticum) er en smuk og spinkel 
valmue, der når en højde på 20 til 
30 cm. Den sår gerne sig selv og kan 

findes forvildet i naturen. Navnet 
kommer fra oprindelsesstedet, som 
er Atlas bjergene i Nordafrika.

FALSKE VALMUER 
MED FLOTTE FARVER
Valmuer er af gode grunde populære 
og lette at kende på deres lette, poe-
tiske kronblade. Det har måske været 
medvirkende til at planter, der egentlig 
ikke er valmuer, alligevel har fået val-
muebetegnelsen. Valmuesøster ligner 
f.eks. meget den gule sibiriske valmue. 
Men den får ikke valmuens karakte-
ristiske frøstand og er da heller ikke i 
familie med de ægte valmuer. Den er 
til gengæld i familie med Tibets blå 
valmue, der er kendt for at levere ha-
veverdens klareste blå blomster. Begge 
hører de til slægten Meconopsis. 
De åbne blomster med de silketynde 
blomsterblade hos californisk guld-
valmue (Eschscholtzia california) 
minder om kornvalmuens, bortset 
fra at blomsterne er lysende orange. 
Der fås også sorter i lyse og rosastri-
bede nuancer. Men denne populære 
sommerblomst er helt sin egen og på 
ingen måde i familie med valmuen.
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Insekter, biller, hvepse og mange 
svampe skal sikre sig arternes 
beståen og så må der også ske 

en opformering, så de kan sikre sig 
næste generation. 

PORREMØL
Et af de angreb, som volder ærgrelse 
hos haveejerne, kommer fra porre-
møl. Der udvikles lysebrune partier 
på porrebladene og angrebet kan også 
ses på løg. Det er nogle grågrønne 
larver, der har gnavet miner i bladene. 
Ældre larver borer sig ned i stænglerne 
og gnaver og disse gnav kan være så 
voldsomme, at bladene bliver slået i 
stykker af blæst. Larverne trænger ned 
mellem stænglerne og kan ødelægge 
hjerteskuddet. Der er to generationer af 
porremøl. Ved at plante sent, f.eks. når 
der er blevet ledige arealer efter tidlige 
kartofler, kan man undgå første genera-
tion, som kommer om foråret. Anden 
generation kommer i august og er den 
mest ødelæggende. Se dagligt efter om 
der er pupper i netagtige kokoner. Ses 
larver så mas dem straks. Kemisk be-
kæmpelse ikke mulig. Bedste beskyttelse 
er ved at dække med insektnet.

SELLERIFLUE
Angreb af selleriflue kan se voldsomt 
ud da bladene får et vissent udseende. 
Det er ikke kun selleri der angribes, 
det ses også hos løvstikke, pastinak og 
persille. Det er larven af en bladmi-
nerende flue, der er skyld i de brune, 
indtørrede blade. Fluen lægger et æg 

inde mellem bladenes over- og un-
derhud og her kan larven udklække i 
fred og ro, leve en beskyttet tilværel-
se og æde af bladenes indre. Der er 
to generationer om året og bladene 
angribes i en periode fra sidst på 
foråret til sidst på sommeren.
 Angrebet har normalt ingen større 
betydning, udover at det skæmmer 
plantens udseende. Fjern de angrebne 
blade. Kemisk bekæmpelse ikke mulig.

STIKKELSBÆRBLADHVEPSE
Mange kender resultatet af stikkels-
bærbladhvepsens besøg. Larverne 
har fuldstændigt afløvet planterne, 
så der kun sidder frugterne tilbage 
på planten. Der er to hvepse hvis 
grådige larver kan æde bladene. Den 
ene er den store stikkelsbærblad-
hveps medens den anden hedder 
lille stikkelsbærbladhveps. Man kan 
kende de lysegrønne, op til 20 mm 
store, larver fra hinanden ved at den 
store stikkelsbærbladshveps' s larver 
har mange sorte pletter, medens lille 
har gule striber. Hver hveps har 2-3 
generationer, de første angreb ses sidst 
på foråret og kan fortsætte hen på 
sommeren. For at undgå at planterne 
står bladløse, bør de ses efter dagligt. 
Æggene lægges midt i busken og på 
undersiden af bladene, så der skal ses 
omhyggeligt efter. Æggene kan være 
svære at se, men straks der ses larver, 
skal de fjernes og tilintetgøres. Udover 
stikkelsbærbuskene kan røde og hvide 
ribs angribes, ligesom solbær kan blive 

DET KRIBLER OG KRABLER
Af Jann Poulsen
H/F Carl Nielsens Minde, Gladsaxe

Sommertid er også tiden, hvor der 
sker mange forskellige angreb 
på vores planter. Langt de fleste 
af angrebene lever vi med og 
det gør havens planter også.

ribbet for blade. Angrebne, afløvede 
planter skal nok overleve, men størrel-
sen på bærrene kan mindskes.

"ORM" I HINDBÆR
Det er larven af hindbærbillen, som i 
daglig tale kaldes for “orm” i hindbær. 
Angrebet ses ved at de angrebne frug-
ter tørrer ud. De 4 mm store larver har 
en forkærlighed for grifler og støvdra-
gere og kravler rundt og gnaver i blom-
sterknopperne. Først gnaver de nederst 
på bærret, senere i den indre kerne. 
Hvis man er uheldig kan larven være 
med i skålen, man har plukket bærrene 
i. Hindbærbillen overvintrer under 
jordoverfladen enten som larve, puppe 
eller fuldt udviklet insekt. Larverne kan 
ikke bekæmpes. Problemet ses kun hos 
de traditionelle hindbær (sommerhind-
bær), hos de efterårsbærende hindbær 
undgår man "orm", da deres blomstring 
først kommer sent på sommeren.

ROSENSTRÅLEPLET
Rosenstråleplet er en meget udbredt 
svampesygdom. En fugtig juli sender 
stråleplet ind på førstepladsen, når 
det gælder udbredelsen af en snylter 
på rosernes blade. Symptomer på 
svampens tilstedeværelse er små, 
olivengrønne, senere brunlige pletter 
på bladenes overside. Pletterne bliver 
frynsede eller stjerneformede. Tit er 
der mange pletter på et blad og plet-
terne flyder sammen. I tørre perioder 
breder pletterne sig fortrinsvis til selve 
bladnerverne, der ses som kulsorte. 
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Mange pletter først på sommerne kan 
svække planterne. På vilde roser og på 
skuddene kan der komme violetrøde 
til sorte pletter. Svampen overvin-
trer på sår på grene men kan også 
overvintre på knopskel og nedfaldne 
blade. Det er meget vigtigt at roserne 
beskæres grundigt om foråret og alle 
døde stabbe fjernes totalt. For at und-
gå stråleplet er det vigtigt at fjerne alle 
inficerede blade og skud som kan have 
sår og sorte pletter. Angrebet materia-
le destrueres. Det er vigtigt at dræn-
forholdene er i orden. Derfor bør der 
ved plantningen sikres, at der er gra-
vet nogle gode, dybe plantehuller, hvor 
jorden løsnes godt i bunden, så der er 
dræn. I tørre perioder skal der vandes 
grundigt. Yderligere skal roserne have 
gødning for at modstå svampeangreb, 
dog må roserne ikke overgødes. Lidt 
gødning ad gangen men ofte. Sprøjt-
ning har sjældent større virkning. Det 
er oftest de samme planter der rammes 

af svampen hvert år. Derfor vil det være 
bedst at kasserer sådanne planter. Der 
er ingen grund til at ærgre sig over den 
samme syge rose hvert år. Frodighed og 
sundhed er det vigtigste i enhver have.

ROSENMELDUG
Rosenmeldug ses som en hvid svam-
pebelægning på bladenes overside. Når 
bladene angribes medens de er helt 
nye, kan de blive meget misdannede. 
Svampebelægningen på oversiden kan 
gnides af, medens bladvævet nedenun-
der er misfarvet. Angrebne blade falder 
hurtigt af. Knopperne kan også angi-
bes, så åbner de sig ikke helt. Svampen 
kan overvintre på skud og sovende øjne 
(bladknopper). Svampesporerne breder 
sig med vinden. Sørg for at fjerne alt 
dårligt plantemateriale om foråret.
Ved tørre forhold omkring rødderne 
og fugtig luft omkring bladene trives 
meldug godt. Det ses ofte ved roser der 
gror opad mure, eller plantet i flise- og 

klinkebelægninger. Det er vigtigt at 
roserne får vand nok i tørre perioder. 
Undgå at vande direkte på bladene. 
Læg et jorddække af flis, kompost eller 
andet på jorden, som kan holde på 
fugtigheden. Vælg rosensorter der ikke 
er modtagelige for meldug.
 Brug sommeren på at besøge 
rosenhaver, parker eller deltag i åbne 
havearrangementer og på den måde 
se og evt. høre om, hvilke rosensorter 
der ikke har angreb af svampesygdom-
me. Det er ikke nok at en rose har en 
smukt formet blomst med en henri-
vende duft hvis bladene er grimme 
eller mangler helt.

KRYDSORD

Hvis du løser krydsordet og sender løs-
ningen på ordet med spørgsmålstegnet 
til Kolonihaveforbundet, enten på post-
adressen Frederikssundsvej 304 A, 2700 
Brønshøj, eller på mailadressen info@
kolonihave.dk, deltager du i lodtræk-
ningen om tre præmier, der består af et 
gavekort på 300 kr. til et havecenter. 

Løsningen skal være Kolonihaveforbun-
det i hænde senest 24.7.2017 (vi er kun 
ude efter ordet med spørgsmålstegnet). 

Løsningen i Havebladet nr. 2/2017: 
bladlus

Vinderne
1. Dorrit Skov, Holte
2. Tina Nielsen, Vordingsborg
3. Niels I. Nielsen, Ikast

Alle 3 vinderne får snarest 
deres præmie tilsendt.
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Når majs og buskbønner vokser side 
om side i samme i bed opnår man en 
bedre pladsudnyttelse og dermed 
et større udbytte, bedre jorddække 
og mindre plads til ukrudt.

Hvis man vil blande forskellige afgrø-
der i samme bed er det vigtigt at se 
på, om afgrødernes vækst hæmmer 
eller gavner naboplanten. Buskbøn-
ner fylder kun lidt i højden og mest 
i bredden, derfor danner de et godt 
makkerpar med de lange og oprette 
majsplanter, der fungerer som læ-
hegn. En anden god naboplante til 
majs er græskar eller drueagurker, 
som kan brede sig i bunden af bedet 
mellem majsplanternes stængler uden 
at de generer hinandens vækst. Høje 
blomster som kæmpejernurt (Verbena 
bonariensis) eller forskellige arter af 
katost kan også sagtens fylde pladsen 
mellem majsplanterne og vil tiltrække 
insekter til gavn for mangfoldigheden.

FØRST PLANTES MAJS
Det er mest tilrådeligt at plante majs 
frem for at så dem direkte på vokseste-
det. De kræver en jordtemperatur på 
minimum 12 °C for at spire og gerne 
mere. Vælger man at så dem ud, bør 
man så 3 frø på hvert voksested og 
senere tynde ud til én plante. Hvis man 
forkultiverer skal majsen sås i vækst-
hus i starten af maj måned til udplant-
ning en måneds tid efter. Majsplanter 
bliver hurtigt for store og kan komme 
til at mangle næring, hvis de står for 
længe i såbakken. Hvis udplantnings-
vejret driller, kan man vande planterne 
med fortyndet udtræk af brændenæl-
der, så de får lidt næring, indtil bedet 
og vejret er klar til udplantning. 

I et 120 cm bredt bed plantes majs i 
to rækker 40 cm fra bedets yderkant 
med 20 cm mellem hver plante. Så 
er der 40 cm mellem de to rækker og 

Af Mia Stocholm
Inhaver af urtehaver.dk

plads til bønnerne på ydersiden. Majs 
bestøves af vinden og skal derfor stå 
forholdsvist tæt. Det vil sige, at de 
ikke skal plantes i én lang række eller 
spredes hist og pist rundt i forskellige 
bede. Efter plantning kan der dækkes 
med fiberdug, hvis nattetemperatu-
ren skulle dykke. Det vil også varme 
jorden op til bønnerne. Der vil være 
behov for at holde dugen oppe – 
eventuelt med buer af elektrikerrør 
– for at de spinkle planter ikke tynges 
af dugens vægt.

BUSKBØNNERNE SÅS
Bønner må ikke sås for tidligt. Hvis 
jorden er for kold vil frøene rådne, eller 
der vil komme små forkrøblede planter 
op, der let udsættes for svampeangreb. 
Jordtemperaturen skal op på 14 °C, 
hvilket oftest er først i juni. På en fugtig 
lerjord er det senere. Hvis vejret driller 
kan bønnerne forkultiveres i et vækst-
hus. Start med at så på den ene side af 
majsene og vent 3-4 uger med at så på 
den anden side, så bliver bønnesæso-
nen længere. Bønner skal dog ikke sås 
senere end midten af juli for at kunne 
nå at udvikle sig. I et 120 cm bredt bed 
med majs i to rækker i midten sås bøn-
nerne 15-20 cm fra kanten med 5-10 
cm mellem hver plante. 

GØDNING
Majs ynder en velgødet jord fra ud-
plantningstidspunktet. Start med at 
putte en lille håndfuld velomsat kom-
post i hvert plantehul inden udplant-
ning. En måneds tids efter udplantning 
suppleres yderligere med velomsat 
kompost lagt i 2-3 cm’s tykkelse om-
kring planterne. Bønner er som andre 
bælgplanter selvforsynende med kvæl-
stof men sætter pris på et jorddække af 
groft plantemateriale. Det vil forhindre 
udtørring, dække for ukrudtet og give 
føde til jordens liv, så jorden også er 
frugtbar i følgende sæson.

I midten af september er bedet fyldt godt ud 
med 2 rækker majs og bønner på hver yderside.
I bedets midte vokser kæmpejernurt. Den tager 
sig godt ud sammen med de høje majsplanter.

Majsplanter klar til udplantning. Planterne 
begynder så småt at vise tegn på næringsmangel 
med de gulfarvede blade, så de trænger til 
mere plads. Hvis det endnu er koldt ved ud-
plantning kan man dække med fiberdug.

Majsplanter afslører hurtigt, hvis de mangler 
næring. Det ses her på den gule farve, der vidner 
om, at de har stået for længe i en lille såbakke 
og ventet på at blive plantet ud. Farven ændrer 
sig til mørkere grøn så snart planterne har fået 
adgang til næring igen. I midten af dette bed 
plantes katost og senere sås bønnerne i to hold 
på ydersiden af majsplanterne.

MAJS OG BUSKBØNNER 
SOM NABOER
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Tøjbutikken Trendy Børnetøj sæl-
ger kvalitetstøj til rimelige priser 
til børn i alderen 0 til 16 år samt 
sjove og spændende asseccories.

At vi klæder vore børn på på en or-
dentligt måde, er vigtigt for deres triv-
sel. Tøjet skal være behageligt og ikke 
irritere, det skal sidde på en måde, så 
de kan lege og bevæge sig, og de skal 
kunne være i tøjet og ‘vokse’ i det. Og 
så må det naturligvis gerne være både 
supersmart, sødt og temmelig tjekket. 
Alt det og meget mere kan man fi nde 
i det familieejede Trendy Børnetøj, 
der holder til på Stationstorvet 13 i 
Albertslund Bycenter eller på webs-
hoppen trendybornetoj.dk. 

De har priser, man kan forstå, samti-
dig med at kvaliteten er i den bedre 
ende. Butikken sælger et  bredt udvalg 
af tøj til børn  alderen fra 0 til 16 år 
lige fra den lave ende prismæssigt til 
mærkevarer fra for eksempel Lego 
og Didriksons1913. Trendy Børnetøj 
sælger udover tøj også et mangfoldigt 
udvalg af trendy accessories og legetøj.  

NØJE UDVALGT TØJ
“Vi har et bredt udvalg af tøj, men 
det er begrænset, hvad vi har af hvert 
enkelt stykke tøj. Så vi har for eksem-
pel ikke 100 eksemplarer af de samme 
bukser hængende, men snarere et 
omfattende udvalg af mange forskelli-
ge slags bukser. Tøjet er nøje udvalgt 
i forhold til pris og kvalitet,” fortæller 
indehaver Michael Skøtt. Han fortsæt-
ter: “Vores rabatter og rabatordninger 
gør, at vi kan sælge kvalitetstøj og 
tilbehør til outletpriser. Kvaliteten af 
tøjet er klart højere end det, man kan 
fi nde i butikker som H&M og Føtex, 
men priserne er særdeles rimelige og 
konkurrencedygtige.” 

Trendy Børnetøj er opdateret med det 
nye inden for tøj, som de indkøber en 
del af, men de opkøber ofte mindre 
partier af tøj, der ikke nødvendigvis 
er en typisk vare. “Det kan for eksem-
pel være bukser til børn i en større 
størrelse end normalt, da fl ere og 
fl ere børn er lidt mere rummelige end 
gennemsnittet. Bukserne er lidt større, 
men ligner fuldstændig de andre 
børnebukser. Eller det kan tøj, som vi 
synes har et sjovt og lidt anderledes 
udtryk,” fortæller Michael Skøtt.
     

TØJ TIL ALLE ÅRSTIDER
Udover tøj fra Lego og Didrikson, 
fører Trendy Børnetøj danskproduce-
rede mærker som D-xel, Elka, Small 
Rags og Tex Time. Det er tøj til brug 
udendørs og indendørs, og omfatter 
det meste lige fra undertrøjen til den 
varme vinterfrakke. De følger nøje 
årstiderne med for eksempel fokus på 
fl yverdragter og huer efterår/vinter og 
shorts og t-shirts forår/sommer. Man 

kan også fi nde et kæmpeudvalg af 
trendy påklædnings- og legeting, der 
appeller til alle børn i butikken. Det 
drejer sig for eksempel om løbehjul, 
caps af all slags, hårelastikker, guld-
masker, elefanthuer, trælegetøj, ure, 
hagesmækker, halskæder og varme 
hjemmesko. Se mere om det store 
udvalg på trendybornetoj.dk eller kig 
forbi til en god snak og en kop kaff e 
i den hyggelige butik i Albertslund 
Bycenter. 

Trendy Børnetøj, Albertslund Bycenter 13, 
2600 Albertslund, tlf.: 26207089, 
www.trendybornetoj.dk

TRENDY BØRNETØJ TIL 
ENHVER LE JLIGHED

RABATKODE “HAVE” FOR YDERLIGERE 10% PÅ WEBSHOP
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Tøjbutikken Trendy Børnetøj sæl-
ger kvalitetstøj til rimelige priser 
til børn i alderen 0 til 16 år samt 
sjove og spændende asseccories.

At vi klæder vore børn på på en or-
dentligt måde, er vigtigt for deres triv-
sel. Tøjet skal være behageligt og ikke 
irritere, det skal sidde på en måde, så 
de kan lege og bevæge sig, og de skal 
kunne være i tøjet og ‘vokse’ i det. Og 
så må det naturligvis gerne være både 
supersmart, sødt og temmelig tjekket. 
Alt det og meget mere kan man fi nde 
i det familieejede Trendy Børnetøj, 
der holder til på Stationstorvet 13 i 
Albertslund Bycenter eller på webs-
hoppen trendybornetoj.dk. 

De har priser, man kan forstå, samti-
dig med at kvaliteten er i den bedre 
ende. Butikken sælger et  bredt udvalg 
af tøj til børn  alderen fra 0 til 16 år 
lige fra den lave ende prismæssigt til 
mærkevarer fra for eksempel Lego 
og Didriksons1913. Trendy Børnetøj 
sælger udover tøj også et mangfoldigt 
udvalg af trendy accessories og legetøj.  

NØJE UDVALGT TØJ
“Vi har et bredt udvalg af tøj, men 
det er begrænset, hvad vi har af hvert 
enkelt stykke tøj. Så vi har for eksem-
pel ikke 100 eksemplarer af de samme 
bukser hængende, men snarere et 
omfattende udvalg af mange forskelli-
ge slags bukser. Tøjet er nøje udvalgt 
i forhold til pris og kvalitet,” fortæller 
indehaver Michael Skøtt. Han fortsæt-
ter: “Vores rabatter og rabatordninger 
gør, at vi kan sælge kvalitetstøj og 
tilbehør til outletpriser. Kvaliteten af 
tøjet er klart højere end det, man kan 
fi nde i butikker som H&M og Føtex, 
men priserne er særdeles rimelige og 
konkurrencedygtige.” 

Trendy Børnetøj er opdateret med det 
nye inden for tøj, som de indkøber en 
del af, men de opkøber ofte mindre 
partier af tøj, der ikke nødvendigvis 
er en typisk vare. “Det kan for eksem-
pel være bukser til børn i en større 
størrelse end normalt, da fl ere og 
fl ere børn er lidt mere rummelige end 
gennemsnittet. Bukserne er lidt større, 
men ligner fuldstændig de andre 
børnebukser. Eller det kan tøj, som vi 
synes har et sjovt og lidt anderledes 
udtryk,” fortæller Michael Skøtt.
     

TØJ TIL ALLE ÅRSTIDER
Udover tøj fra Lego og Didrikson, 
fører Trendy Børnetøj danskproduce-
rede mærker som D-xel, Elka, Small 
Rags og Tex Time. Det er tøj til brug 
udendørs og indendørs, og omfatter 
det meste lige fra undertrøjen til den 
varme vinterfrakke. De følger nøje 
årstiderne med for eksempel fokus på 
fl yverdragter og huer efterår/vinter og 
shorts og t-shirts forår/sommer. Man 

kan også fi nde et kæmpeudvalg af 
trendy påklædnings- og legeting, der 
appeller til alle børn i butikken. Det 
drejer sig for eksempel om løbehjul, 
caps af all slags, hårelastikker, guld-
masker, elefanthuer, trælegetøj, ure, 
hagesmækker, halskæder og varme 
hjemmesko. Se mere om det store 
udvalg på trendybornetoj.dk eller kig 
forbi til en god snak og en kop kaff e 
i den hyggelige butik i Albertslund 
Bycenter. 

Trendy Børnetøj, Albertslund Bycenter 13, 
2600 Albertslund, tlf.: 26207089, 
www.trendybornetoj.dk

TRENDY BØRNETØJ TIL 
ENHVER LE JLIGHED

RABATKODE “HAVE” FOR YDERLIGERE 10% PÅ WEBSHOP
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DEN SYGE SIDE
Af Jann Poulsen
konsulent i Sydøstfyns kreds

Selv om der er så stor plantevariation i en 
kolonihave, at planterne stort set kan klare sig 
selv uden fremmed hjælp i form af kemikalier, når 
de angribes af sygdomme og skadedyr, er det 
dog også rart at vide, hvad det er, der ind imellem 
rammer planterne, så de ikke mere ligner sig selv.

AZALEAMELLUS
IAGTTAGELSE: Om sommeren 
kan der ses hvidvingede 2 mm lange 
insekter, som flyver op fra undersiden 
af bladene. Nymferne er flade, grønne, 
ovale og skjoldluslignende og lever på 
bladundersiden. Overvintrer i nym-
festadiet, dvs. de er tilstede hele året.  
Både voksne insekter og nymfer udskil-
ler et sukkerholdigt stof (honningdug) 
som gør bladoversiderne klæbrige og 
giver så grobund for sodskimmel, som 
misfarver.

ÅRSAG: Er en mellus (Pealius azaleae) 
som suger saft af bladene.

HVAD KAN DER GØRES: De voksne 
lus er mest sårbare når de flyver rundt 
om sommeren. Bekæmpelse er svær 
men insektsæbe eller brun sæbe sprøjtes 
på bladenes underside. Spuling med 
vand kan også have nogen effekt, og be-
skæring kan mindske antallet af nymfer.

HULE KARTOFLER
IAGTTAGELSE: Selvom planterne ser 
helt normale ud, og ellers fremtræder 
sunde, kan der ved optagningen være 
hule kartofler imellem. Når kartofler-
ne skæres igennem er de hule indeni. 
 Det er især de store kartofler, der 
er modtagelige. Hulheden kan være 
stjerneformet, enkelt eller bestå af to 
eller flere forbundne hulheder og be-
klædt med et korkagtigt, mørkt væv.

ÅRSAG: En fysiogen sygdom (ikke 
fremkaldt af skadedyr, bakterier eller 
svampe) som kan opstå, hvis planter-
ne har stået i en alt for tør jord og der 
så pludseligt kommer meget regn eller 
der vandes meget kraftigt.

HVAD KAN DER GØRES: Dyrk kar-
tofler i en god, ensartet jord og sørg 
for jævnlig og tilstrækkelig vandtilfør-
sel uden at overdrive. Vær opmærk-
som i tørre perioder.

HORTENSIEBLADPLET
IAGTTAGELSE: På de ældste blade 
ses grå, brune eller violette pletter af 
forskellig størrelse. Bittesmå svampe-
frugtlegemer kan udvikles på beskadi-
gede partier. Omkring bladpletten kan 
der være en gullig zone, som tyder på 
en bakterieinfektion. Selvom bladene 
bliver grimme af disse bladpletter 
giver det ingen varig skade.

ÅRSAG: Svage sygdomsorganismer 
som svampe og bakterier kan angribe 
hortensier, som i forvejen har andre 
mere grundlæggende problemer.

HVAD KAN DER GØRES: Fjern 
alvorligt angrebne planter. Plant-
ernes vækstkraft kan forbedres 
ved jævnlig vanding, gødskning 
og andre dyrkningstekniker.
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DYRKNINGSSUBSTRAT/
VOKSEMEDIUM
Det materiale som vore planter 
gror i: Spagnum, kompost, plante-
sække, men også havejord.

FREMMEDBESTØVER
Hos langt de fleste frugttræsorter er 
det nødvendigt at plante mere end ét 
træ for at opnå god bestøvning og der-
med mange frugter. Spørg på plante-
skolen om de træer, man har lyst til at 
købe, kan bestøve hinanden. Ofte står 
bestøversorter på etiketten.

FYSIOGEN SYGDOM
Sygdomme som ikke er af smitsom 
karakter kaldes fysiogene. Det er skader 
som er opstået som følge af mangel på 
eller overmål af lys, varme, næring og 
vand. Samt de skader der kan opstå 
ved voldelig påvirkning som f.eks. 
salt, blæst, hagl, lyn og kraftig regn. 
Fysiogene skader fremkaldes altså af 
forkerte klima- og kulturforhold.

PARADISÆBLER/PRYDÆBLER
Prydtræer, som giver smukke blomster 
og frugter i mange størrelser og ofte 
med fine farver i grønne, gule og rød-
lige nuancer. Frugterne er velegnede til 
fremstilling af gelé, da de indeholder en 
hel del pektin, som gør at geléen nemt 
stivner. Ordet prydæbler er ved at være 
mere brugt end paradisæbler.

SELVBESTØVER
Hos en frugtsort, der er selvbestøven-
de er et enkelt træ nok for at give frug-
ter. Indenfor sødkirsebær er der i de 
senere år kommet nogle gode selvbe-
støvende sorter. Er sødkirsebærsorten 
podet på en svagtvoksende grund-
stamme er det ideelt til kolonihaven.

SURKIRSEBÆR
Ligner sødkirsebær, men er ikke 
søde. Anvendes som husholdnings-
frugt og af industrien til saft, vin, 
marmelade og ikke mindst som 
kirsebærsauce til ris à l'amande.

SØDKIRSEBÆR
Er efterhånden almindeligt brugt om 
de søde kirsebær som tidligere blev 
kaldt moreller. Sødkirsebær spises 
som frisk frugt, direkte fra træet.
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DEN 
GRØNNE 
TELEFON 
Af Grethe Bjerregaard
Redaktør

Gennem årene kommer der mange 
samtaler via den grønne telefon. 
Nogle af de emner, der bliver berørt, 
er dem, der omtales herunder.

ROSER OG GRÅSKIMMEL
Den danske sommer er lunefuld og 
hvis der kommer meget regn lige når 
roserne står med store knopper eller 
udsprungne blomster kan især sorter 
med meget store og fyldte blomster 
lide skade. Knopperne springer ikke 
ud og kronbladene hos udsprungne 
blomster klistrer sammen. Til slut 
udvikles måske en grå, lodden belæg-
ning på blomsterne. Det er gråskim-
mel, der har fundet vej til de sam-
menklistrede kronblade. Gråskimlen 
er ikke den primære skadegører. Den 
følger efter den megen fugtighed og 
via de deraf følgende sår, der opstår 
når bladene klistrer sammen. Der 
findes svampemidler man kan for-
søge at bruge men i tørt vejr og når 
planterne er sunde og i god vækst 
angribes de sjældent af gråskimmel.

BREGNER OG BRUNE PLETTER
Bregner er dekorative, sunde og hård-
føre planter til let fugtige og skyggeful-
de steder. Som regel nyder man dem 
uden at se nærmere på dem, men hvis 
det skulle ske, at du ved et tilfælde får 
øje på nogle brune pletter på undersi-
den af bladene kan du tage det med ro. 
Det er med meget stor sandsynlighed 
bregnernes sporehuse, du har fået øje 
på. Bregnerne stammer helt tilbage til 
Devontiden og de er sidste led i plan-
ternes udviklingskæde før vi kommer 
til de mere højerestående frøplanter. 
Sporehusene er ved modenhed brune 
og kan have forskellige former, fx lang-
strakte langs bladnerver og bladrande 

eller gemt under tilbagerullede blad-
rande. Hos nogle sidder sporehusene 
på specielle blade. Sporerne er dog ikke 
eneste formeringsmåde for bregner. 
Mange af dem har udløbere så de ikke 
er afhængige af sporeformeringen.

RUST PÅ PURLØG
Hen på sommeren kan purløg få plet-
tede blade (se foto). I begyndelsen er 
pletterne rødgule men de blive sorte 
med tiden. Det er især de gamle blade 
der angribes. Synderen er en rusts-
vamp. Den angriber som nævnt især 
ældre blade og planter, der er svæk-
kede. Jo flittigere man altså er med 
at bruge sin purløg og jo bedre man 
passer planterne med vand og næring 
jo mindre risiko er der for angreb. Der 
er ikke rigtig noget andet at gøre for 
at forhindre angreb men da rustsvam-
pe ofte er artsspecifikke, dvs. at en 
bestemt rustsvamp kun angriber en 
bestemt planteslægt, er der ikke stor 
risiko for spredning til andre planter.

BESKÆRING AF HINDBÆR
Hindbær er meget frodig og hvis man 
ikke passer på breder den sig mere 
end ønskeligt. Det er skidt både for 
høsten og pasningen. Det kan betale 
sig at holde sig til 8-20 skud pr. løben-
de meter. Hvis man begynder med et 
par planter pr. løbende meter vil man 
hurtigt komme op på det ønskede 
antal skud. Det er klogt at fjerne skud, 
der kommer uden for rækken. Det er 
meget let mens de er helt unge. Der er 
to typer af hindbær: sommerbærende 

og efterårsbærende. De efterårs-
bærende hindbær sætter blomst og 
frugt samme år mens de sommer-
bærende sætter blomst og frugt på 
andetårsskud. For de sommerbæ-
rende fjernes det skud, der har båret 
frugt, helt nede ved grunden straks 
efter høst. For de efterårsbærendes 
vedkommende kan man vente med at 
fjerne skuddene til tidligt forår. Efter 
manges mening smager de sommer-
bærende hindbær en smule bedre end 
de efterårsbærende, men til gengæld 
kommer der ikke “orm” i de efterårs-
bærende da den bille, hvis larver æder 
frugterne, ikke er aktiv når de efter-
årsbærende sorter blomstrer.

DEN GRØNNE TELEFON
Tirsdage kl. 10.00-12.30 er den 
“grønne telefon“ åben på for-
bundskontoret. I dette tidsrum 
kan du ringe på tlf. 38 28 87 
50 og få en snak med Grethe 
Bjerregaard om problemer i 
haven og om planter og have 
i det hele taget. Du kan også 
sende en mail til gb@koloniha-
ve.dk med spørgsmål, kom-
mentarer, sjove historier eller 
oplevelser. Du kan forvente 
svar på din mail i løbet af en 
uges tid. Se også Koloniha-
veforbundets hjemmeside 
www.kolonihave.dk hvor du i 
Plantehjørnet kan se mange af 
artiklerne fra Havebladet.
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Spar 50.000 kr. på havens nye hyggekrog
Udnyt pladsen bedre i et nyt kolonihavehus. Vores smarte indretning på 50, 55 og 60 m2  
rummer alle goderne, du er vant til i din vinterbolig. Få plads til to værelser, badeværelse, køk-
ken, vaskesøjle, hjemmekontor og indendørs hyggekroge.

Vælg mellem tre af vores hus-modeller og spar 50.000 kroner lige nu. Husene leveres fix og 
færdige – du skal kun svinge malerpenslen indvendig og udvendig, inden du kan flytte ind.

Skal vi tale om dit nye kolonihavehus 
– ring på tlf. 2585 6911

Se mere om vores kolonihavehuse på combigruppen.dk

info@combigruppen.dk • www.combigruppen.dk

Udvid hyggen med bedre plads Kolonihavehus på 50-60 m2 med to værelser

Model KG50
Pris fix og færdig kr. 461.000*

Normalpris kr. 511.000*
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Model KG 55
Pris fix og færdig kr. 484.000*

Normalpris 561.000*
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Model KG 60
Pris fix og færdig kr. 511.000*

Normalpris 561.0000*
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Priserne gælder ved bestilling senest 1. september 2017 

*Prisen inkluderer fundament – køkken (excl. hårde hvidevarer) – sanitet 
– fliser på gulv og brus i vådrum – el – vvs – vægge monteret med gips – 

hvidpigmenterede lofter - profilbrædder – vinduer og døre – isolering: gulv 
200 mm – væg 150 mm – loft 200 mm. Alt er fix og færdig du skal bare selv 

male ude og inde. Priserne er excl. stikledninger og regnvandsfaskine.
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KOLONIHAVER I
HOLLAND
Af Hans Preisler
Konsulent i Vestsjællands kreds
Fotos af Grethe Bjerrgaard

Kolonihaveforbundet i Holland hedder 
Algemeen Verbond van Volkstuinders 
Verenigingen in Nederland – AVVN 
og ligger i Utrecht.

Forbundet består af 3 lokale 
føderationer med ca. 28.000 ha-
ver, med ca. 235 haveforeninger.  

Kolonihaverne udgør hovedparten 
med ca. 27.000 haver hver på ca. 250 
m2. Administrationen består hovedsa-
geligt af frivillige med nogle lønnede 
medarbejdere i det centrale forbund. 
99 % af haverne ligger på kommunal 
grund, kun 1% er privat ejede. Nogle 
haver har indlagt vand og nogle få har 
indlagt elektricitet. Mange haver har 
opsat solpaneler. 

HAVEFORENINGEN BUITEN
Haveforeningen Buiten fra 1956 i 
Leiden har 479 haver. Der er to slags 
haver i foreningen. De egentlige kolo-
nihaver er på ca. 300 m2 og koster ca. 
2.250 kr. årligt mens nyttehaverne er 
på 40 m2 og koster ca. 750 kr. årligt. 
Her er indlagt sommervand. Der er 
pligtarbejde tre gange årligt à 3 timer. 
Der er ca. 90 frivillige i foreningen der 
tager sig af de løbende opgaver og der 
er mange fantastiske og flere traditi-
onelle haver. En helt speciel have er 
en urskovshave ‒ et vildnis med små 
kringlede stier og med mange sjældne 
planter, som ejeren havde præcis styr 
på, både hvad de hedder og hvor de 
var placeret i haven. Vi så flere haver, 
der nok ikke kunne accepteres i Dan-
mark. Nyttehaverne bliver helt ryddet, 
når sæsonen er slut, og jorden bliver 
fræset. Der tillades her kun opstillet 
en lille værktøjskasse.

KANALVAND TIL VANDING 
I haveforeningen er et lokalt forankret 
forsøg med rensning af kanalvand til 
havevanding. Det er opbygget som et 
rodzoneanlæg, hvor kanalvandet skal 
passere forskellige zoner med grus og 
beplantning, der skal rense vandet. 
Endvidere er der 2.500 skolehaver i 
bydelen, hvor havedyrkningen er en 
del af den daglige undervisning.

40 Havebladet  #3  —  Juli 2017



4141



42 Havebladet  #3  —  Juli 2017

Fremtidsforsker på temamøde 
om fremtidens kolonihaver: 
“Vi er på vej mod en bølge af 

decentralisering i det danske sam-
fund hvor befolkningen – ikke mindst 
de unge – er påbegyndt udflytningen 
fra de store byer”, fortalte fremtids-
forskeren Jesper Bo Jensen, ph.d., 
ved et af kolonihaveforbundets i alt 
fire temadage for forbundets hoved-
bestyrelsesmedlemmer, hvor emnet 
denne gang var Fremtidens bolig-
former, foreninger og kolonihaver:
 “Vi vil gerne som forbrugere have 
lokale produkter, og det er også blevet 
moderne at lave maden selv, dyrke 

den i højbede og samle produkter til 
madlavningen i skov og på strand. 
Det er en tidevandsbølge, der er med 
kolonihaverne, hvor det lokale atter 
er kommet i højsædet”, sagde frem-
tidsforskeren, som med en række 
statistikker beskrev den forventede 
befolknings,-bolig- og samfunds-
udvikling.
 Efter at have beskrevet henholds-
vis de unges og de ældres boligønsker 
nu og fremover, gav Jesper Bo Jensen 

derefter sit bud på de forskellige 
generationers ønsker til indretning 
og brug af den enkeltes kolonihave.

BOPÆL HELE ÅRET
‒ For de unge er ønsket, at det skal 
være en bolig, der ligger godt og cen-
tralt. Det skal være noget, de kan bo i 
hele året. De har deres venner i deres 
eget netværk, og en haveforenings 
krav om deltagelse i bestyrelses- og 
fælles arbejde herunder beplantning 
og vedligeholdelse, siger dem ikke så 
meget. Endvidere vil unge gerne kun-
ne fremleje kolonihaven ved udlands-
rejser og studier andre steder.

DEM MIDT I LIVET
‒ Forholdet til kolonihaver for dem 
midt i livet er ofte, at havehuse og 
havearealer er for små for de fleste 
børnefamilier – de vil have 130-160 
m2 beboelse og flytter gerne langt ud 
fra byerne.
 ‒ Kolonihaven kan dog stadig være 
et fristed for familier med børn, der 
savner naturen og er desuden ofte 
mere oplagt til den enlige med måske 
et lille barn. Der er også mennesker, 
som vil elske et sommerhus i byen 
og naturligvis er der dem, der stadig 
“bare” gerne vil have en kolonihave.

LET AT PASSE
‒ Hos seniorerne lægges der vægt 
på, at kolonihaven skal være let at 
passe med ikke for meget vedlige-
holdelse ‒ men det skal være en 
god bolig! Nogle vil gerne bare have 
en have at passe som et led i deres 
hidtidige livsmønster medens andre 
er glade for et nyt netværk.
 ‒ Kort sagt: Kolonihaverne skal stå 

EN TIDEVANDSBØLGE, 
DER ER MED KOLONIHAVERNE
Af Preben Sørensen
Foto af Primus-Motor

Jesper Bo Jensen (th.) her i debat med kredsfor-
mand Peter Rønning-Bæk, Viborg.

De to unge indledere: Julie Jeanet Jacobsen 
og Mie Qvick.

for noget, de kan lide, understregede 
fremtidsforskeren, der efterfølgende 
gav forbundsledelsen gode råd om 
fremtidige organisations- og møde-
former herunder en mere professionel 
kerneorganisation, større forskellighed 
i frivillige aktiviteter og understreg-
ning af tendensen “det lokale”.

DE UNGES RØST
Hovedbestyrelsen blev også inspire-
ret af to unge kolonister, Julie Jeanet 
Jacobsen og Mie Qvick, som bl.a. pe-
gede på behovet for udvidet og bedre 
kommunikation med flere kanaler, 
både mundtligt og skriftligt med lettil-
gængelig information i en positiv tone.
De foreslog også en bedre modtagelse 
af nye kolonister – gerne med modta-
gelsesarrangementer ‒ samt en større 
åbenhed for nye ideer og gerne flere 
sociale tiltag.
 I debatten med indlederne og 
efterfølgende gruppearbejde blev der 
genereret en række ideer, der kan være 
med til at fremtidssikre Kolonihave-
forbundet på alle niveauer og sikre, 
at kolonihaven også i fremtiden er for 
alle grupper i samfundet.

Glimt fra Kolonihaveforbundets 
temamøde om fremtidens kolonihaver.
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KOLONIHAVEJURA

Ny teknologi byder på én og 
samme tid på nye muligheder 
og udfordringer

Kolonihaver er ikke nogen undtagelse, 
derfor vil denne artikel kort opridse 
generelle regler for overvågning og 
droneflyvning i haveforeninger.

VIDEO-OVERVÅGNING 
PÅ FORENINGENS OMRÅDE/
FÆLLESHUSET
Udgangspunktet er, at overvågning 
(hvor man gemmer optagelserne) er 
forbudt på områder, der benyttes til 
almindelig færdsel. En haveforening 
kan ansøge politiet om tilladelse til 
at overvåge området, hvis det er af 
hensyn til kriminalitetsforebyggelse. 
En tilladelse kan gives i op til 5 år. Der 
er i modsætning til “optaget overvåg-
ning” ikke et forbud imod eksempelvis 
attrap-videokameraer. Det er derimod 
lovligt for foreningen uden tilladelse 
at opsætte overvågning i fælleshuset. 
Uanset hvor man sætter overvågning 

op, så kræver det tydelig skiltning og 
særskilt orientering af evt. ansatte i 
foreningen. De lagrede data skal slettes 
inden for 30 dage med mindre, at de 
skal bruges i en konkret tvist.

VIDEO-OVERVÅGNING 
PÅ HAVELODDEN
Man må gerne opsætte kameraer, 
der udelukkende overvåger ens egen 
havelod/hus og her gælder ikke et krav 
om skiltning. For nabofredens skyld 
er det nok en god idé at meddelagtig-
gøre naboen i planer om opsætning 
af overvågning og dokumentere, 
at den ikke sker på bekostning af 
deres privatliv. Familie og venner 
vil formentlig også sætte pris på en 
forhåndsviden om overvågning.

HUSK AT TAGE STILLING 
TIL OVERVÅGNING PÅ 
GENERALFORSAMLINGEN
I foreningen kan man med fordel på 
generalforsamlingen tage stilling til 
video-overvågning i foreningen. Der-

BIG BROTHER I KOLONIHAVEN -
REGLER FOR OVERVÅGNING
Af Thomas Hermann Lang
Jurist i Kolonihaveforbundet

RELEVANT LOVGIVNING: 
Persondataloven
TV-overvågningsloven
Straffeloven
Forvaltningsloven og dens 
principper
Arbejdsretlige regler og 
principper
* Bekendtgørelse 2016-08-22 
nr. 1119 om flyvning med  
droner i bymæssigt område.

RELEVANT MYNDIGHED:
Politiet: Ved ulovlig overvåg-
ning og droneflyvning 
Datatilsynet: Ved ulovlig 
videregivelse og opbevaring 
af optagelse

Læs mere:
www.datatilsynet.dk
http://www.trafikstyrelsen.dk/
da/droneregler 

med kan man forebygge konflikter og 
fastsætte vilkår som f.eks. indhentelse af 
tilladelse hos bestyrelse, naboorientering 
mv. forud for opsætning af overvågning.

DRONEFLYVNING
Ifølge en ny bekendtgørelse*, der 
trådte i kraft pr. 1. september 2016, må 
droneflyvning i rekreative/bymæssige 
områder kun finde sted i professionelt 
øjemed, hvilket forudsætter et bestemt 
formål f.eks. inspektion af en bygning, 
videooptagelser til program osv. Kra-
vene til professionelle aktører fremgår 
af bekendtgørelsen.
 Derfor er det ikke tilladt for forenin-
gens medlemmer at flyve med droner i 
privatregi, her gælder et krav om mini-
mum 150 meters afstand til bebyggelse.
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Naboen ringede og sagde, at han ikke håbede, 
sønnens fodbold igen havde ramt drivhuset.
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AKTUELT FRA 
KOLONIHAVEFORBUNDET
Af Ditte Jensen,
Direktør, Kolonihaveforbundet

Fri os fra pesticider

Pesticider forgifter vores miljø, 
forårsager mange sygdomme og 
sætter vores planet i fare. De på-
virker alle levende væsner: planter, 
dyr, fisk, fugle, insekter og natur-
ligvis mennesket. De er ansvarlige 
for kræft, neurodegenererende 
sygdomme og infertilitet hos 
mennesker. De er tilstede næsten 
overalt i fødekæden. 

I begyndelsen lignede pesticider en 
velsignelse fra himlen. De havde evnen 
til at slå uønskede, farlige og irriterende 
insekter ihjel. Og med simple metoder 
kunne de sprayes på steder, planter, 
ting og kroppe, når det var nyttigt. 

DDT og andre pesticider 
med uforudsete sideeffekter
Efter 2. Verdenskrig gjorde DDT et 
fantastisk arbejde og blev meget po-
pulær. Man kunne købe det i enhver 
købmandsbutik, så ikke kun professi-
onelle havedyrkere og landmænd men 
alle husstande brugte det til at slippe 
af med uønskede insekter.
 Efter noget tid stod det klart, at 
der var uønskede bi-virkninger. Det 
slog nemlig ikke kun skadelige insek-
ter ihjel – men også nyttige insekter 
som honningbier, vilde bier, hvepse, 
brombasser og fluer. Og værre endnu, 
det blev spredt i naturen og hobede 
sig op i dyr, hvor det slog ihjel og 
ødelagde mere effektivt end nogen 
havde forudset. 
 Verden har set effekterne på men-
nesker, da “Agent Orange” blev brugt 
i Vietnam-krigen. Med hendes bog 
“Silent Spring” beskrev Rachel Carson 
de ødelæggende effekter ved massiv 

brug af disse produkter.
 Producenterne leverede en anden 
og en tredje generation (dieldrin og 
aldrin), som ifølge dem ikke inde-
holdt de uønskede effekter af DDT. 
I virkeligheden var disse produkter 
meget værre. Nogle foregangsmænd 
har forbudt brugen af disse produkter, 
men producenterne fortsætter med 
at introducere nye produkter, som de 
påstår ikke har uønskede bivirkninger. 

Pesticider i mange
forskellige sammenhænge
De aktive ingredienser i pesticider 
anvendes ikke kun i ukrudts- og 
insektmidler. Pesticider findes også i 
bla. spraydåser, rengøringsmidler og 
skønhedsmidler. Alle meget skadelige 
for helbred og miljø. 
 I hele verden opfordres der til 
en årlig pesticidfri uge for at gøre 
opmærksom på faren ved brug af 
pesticider samt reducere brugen af 
dem. Men du behøver ikke at vente på 
en årlig fokus-uge for at tage ansvar. 
Du kan selv tage ansvar hele året ved 
at minimere brugen af pesticider mest 
muligt. Red honningbierne og undgå 
at disse kemikalier på langt sigt dræ-
ber og forgifter levende, interessante, 
smukke og værdifulde skabninger. 

Møder i Hoved- 
bestyrelse og udvalg

Hovedbestyrelsesmøde
Hovedbestyrelsen holdt sit forårs-
møde d. 28. og 29. april. Der var en 
del nye medlemmer denne gang, 
så Preben Jacobsen indledte mødet 
med at byde velkommen til Ole Bøgh 
Sørensen fra Århus-kredsen, Poul 
Erik Olsen fra Midtsjællands Kreds, 
Carsten Christiansen fra Nordøstsjæl-
lands Kreds, Jørgen Erik Jørgensen fra 
Odense Kreds samt Lars S. Johanne-
sen fra Nordjysk Kreds. 
 Mødet i Hovedbestyrelsen skulle 
denne gang ske på en anden måde 
end hidtil, idet Hovedbestyrelsesmed-
lemmerne gerne vil bruge mere tid på 
drøftelse og mindre tid på orientering. 
Derfor var alt orienteringsmateriale 
udsendt skriftligt og blev kun berørt 
på mødet, hvis medlemmerne havde 
spørgsmål til materialet. 

Regnskabet
Jimmy Jørgensen gennemgik regnska-
bet for 2016. Den eksterne revision 
har afgivet en blank revisionspå-
tegning. Forretningsudvalget og de 
interne revisorer har tidligere god-
kendt regnskabet. Hovedbestyrelsen 
tog regnskabet til efterretning uden 
bemærkninger.

Hovedbestyrelsen behandlede en 
række emner

 > Godkendelse af udvalgenes 
opgaver for 2017 og justeringer i 
udvalgenes sammensætning.

 > Hvordan skal rettighederne være 
i det kommende nye medlems-
system.
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 > Fogedretsbehandling i forbindel-
se med eksklusion skal være en 
serviceydelse, som kan købes i 
Forbundet.

 > Nedlæggelse af projektet om 
sundhedsskadelige huse.

 > Spilleregler. Hovedbestyrelsen 
besluttede på sit møde i septem-
ber 2016, at der skulle udarbejdes 
et sæt spilleregler for kontakten 
med medlemmerne. På dette 
møde godkendte de det udkast, 
som Forbundskontoret havde 
udarbejdet. Spillereglerne vil blive 
sendt ud til foreninger og kredse 
i løbet af maj måned. (Mere om 
det i en selvstændig artikel).

 > Nedlæggelse af Storstrøms Kreds. 
Kredsen er pt. ikke fungerende og 
har ingen kredsformand. Hoved-
bestyrelsen besluttede at nedlæg-
ge kredsen og lægge den ind un-
der Midt- og Østsjællands Kreds. 
Denne beslutning skal naturligvis 
konfirmeres af kongressen. 

 > Løsningsmuligheder for Havefor-
eningen Amager i Thisted, som 
står i fare for at blive nedlagt.

 > Deltagelse i TV-program - Pre-
ben Jacobsen har modtaget en 
anmodning fra et produktions-
selskab, som vil lave et program 
à la Nybyggerne, hvor man kan 
vinde et kolonihavehus, hvis man 
bygger det bedste hus. Hovedbe-
styrelsen besluttede at takke nej 
til tilbuddet, da det passer dårligt 
ind i forskellige regelsæt og risike-
rer at blive “store villaer” i stedet 
for kolonihavehuse.  

Forretningsudvalgsmøder 
Forretningsudvalget har behandlet en 
del konkrete ansøgninger fra foreninger 
om forskellige ting. Herudover har For-
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Hvad kan du forvente 
af tillidsvalgte i 
Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundets Hovedbe-
styrelse ønsker at oplyse om, hvad 
du som medlem kan forvente af 
din bestyrelse, og hvad du som 
haveforening eller medlem af en 
haveforening kan forvente, når du 
er i kontakt med Kolonihaveforbun-
det eller en kreds.

Haveforeningens bestyrelse
Haveforeningens bestyrelser er ofte 
den, som i første omgang håndterer 
henvendelser fra medlemmerne. Have-
foreningens bestyrelse har i en række 
tilfælde mandat til at træffe beslutnin-
ger, der påvirker medlemmerne. 

Kolonihaveforbundet
Kolonihaveforbundet er en interesse-
organisation, som varetager forskellige 
interesser for sine 40.000 medlemmer. 
Kredsene er den lokale del af Koloni-
haveforbundet. Kolonihaveforbundet 
og kredsene håndterer stort set alle 
spørgsmål og problemstillinger, som 
har relation til kolonihaver. 
 Kolonihaveforbundet og kredsene 
er ikke en klagemyndighed, en til-
synsmyndighed eller en kontrolmyn-
dighed. Vi har ikke mandat til at tage 
stilling i konkrete sager, føre tilsyn 
eller kontrol, medmindre der i særlige 
sagstyper er adgang til det. Vi kan 
påtale reglerne og vejlede om reglerne, 
men hvordan reglerne anvendes i den 
enkelte forening er op til foreningen. 
Hvis medlemmerne i en forening ikke 
er enige med bestyrelsen om, hvor-
dan reglerne forvaltes, må de tage det 

retningsudvalget behandlet mange af de 
samme emner som Hovedbestyrelsen. 
Forretningsudvalget har endvidere bedt 
Forbundskontoret om at undersøge, 
om der kan laves fællesaftaler omkring 
alarm- og vagtfirmaer samt tilsluttet 
sig et forsøg med at køre jura-kurser i 
hverdage.

Øvrige udvalg 
 Købs- og Salgsudvalget har 
behandlet en række konkrete pro-
blemstillinger. Købs- og Salgsudvalget 
besluttede endvidere at afholde en 
temadag om vurderingsreglernes 
fremtid med henblik på at udarbejde 
relevante kongresforslag.
 Vurderings-
 undervisningsudvalget savner 
viden om, hvordan vurderingsun-
dervisningen foregår rund omkring 
i landet og de vil derfor deltage som 
observatører på forskellige kredskurser. 
 Redaktionsudvalget har godkendt 
en aftale med en ny annonceleveran-
dør. Ændringen betyder flere reklamer 
i Havebladet, men også flere typer af 
annoncører. 
 Udvalget om andelshaver er i 
gang med at udarbejde et spørgeske-
ma til andelshaveforeninger med hen-
blik på at finde ud af, hvilke særlige 
udfordringer andelshaver har. 
 Udvalg om ankenævn har været 
på studiebesøg i andre Forbund, som 
har et internt klagesystem. Det var 
meget lærerigt. 
 Udvalg om nye haveformer lader 
sig inspirere af nye muligheder.
 De øvrige udvalg (Kongresudvalg, 
IT-udvalge, Udvalg om stiftelse af 
andelshaver og Konsulentudvalg) har 
ikke holdt møder siden sidste udgave 
af Havebladet.
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op på en generalforsamling og bede 
bestyrelsen om at følge reglerne eller 
vælge en anden bestyrelse.  

Målsætninger for arbejdet
Uanset om du henvender dig til en ha-
veforenings bestyrelse, en kreds eller 
på Forbundskontoret er det vigtigt for 
Hovedbestyrelsen, at alle medlem-
mer behandles ordentligt og sagligt. 
Hovedbestyrelsen har derfor opstillet 
følgende målsætninger for og for-
ventninger til Kolonihaveforbundets, 
kredsenes og bestyrelsernes arbejde:

1. Den enkelte forening og det 
enkelte medlem skal respek-
teres som selvstændige og 
ligeværdige parter. 

2. Kontakten med medlemmerne 
foregår professionelt. 

3. Alle henvendelser behandles 
seriøst, neutralt og sagligt.

4. Kolonihaveforbundet, kredsene 
og bestyrelserne i haveforenin-
gerne er tilgængelige for med-
lemmerne i rimeligt omfang.

5. Henvendelser besvares så 
hurtigt som muligt, men med 
respekt for, at der er tale om 
frivilligt arbejde, som ikke altid 
kan udføres så hurtigt, som 
medlemmet ønsker det.

6. Alle svar begrundes – og 
 begrundelsen tager udgangs-

punkt i de regler, som findes 
 på området.

7. Kolonihaveforbundet, kredsene 
og haveforeningernes bestyrelser 
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er bundet af de beslutninger, der 
træffes i Hovedbestyrelsen og 
på kongressen i kontakten med 
medlemmerne.

8. Kolonihaveforbundet, kredsene 
og haveforeningernes bestyrelser 
overholder lovgivningen samt 
foreningsretlige regler, som er gæl-
dende for Kolonihaveforbundet.

9. Når medlemmets henvendelser 
behandles, efterlever Koloni-
haveforbundet, kredsene og 
haveforeningernes bestyrelser 
almindelige grundsætninger i 
dansk ret, som f.eks. er: 

 > Oplysning af sagen 
Der sørges for, at alle nødven-
dige oplysninger er indsamlet, 
inden der træffes afgørelse eller 
svares i en sag.

 > Anvendelse af regler/hjemmel 
Indhold i afgørelser og svar 
tager udgangspunkt i de regler, 
der gælder på området (lovgiv-
ning, vedtægter, ordensregler, 
lokalplaner mv.).

 > Forbud mod magtfordrejning 
Det må ikke være personlige 
eller usaglige hensyn, der styrer 
de beslutninger, der træffes. 
Beslutninger skal træffes på et 
sagligt og objektivt grundlag.

 > Forbud mod ulovlig forskelsbe-
handling/lighedsprincippet 
Alle medlemmer skal behandles 
lige. Det vil sige, at de skal have 
samme rettigheder og pligter.

 > Proportionalitetsprincippet 
De beslutninger der træffes, skal 
være proportionelle i forhold til 
det, der er behov for at træffe 
beslutning om. Det vil sige, at 
beslutningen skal stå mål med 

det behov, der er. Bl.a. skal der 
altid vælges den mindst indgri-
bende løsning for medlemmet.

 > Ret til at blive hørt og til at 
udtale sig 
Medlemmet har ret til at blive 
hørt om en beslutning, der går 
medlemmet imod, inden beslut-
ningen træffes. Medlemmet har 
også ret til at udtale sig inden 
den endelige beslutning træffes.

 > Habilitet 
Ingen må deltage i behandling 
af en sag, hvori denne eller en 
med denne beslægtet person er 
involveret, eller på anden måde 
er personligt interesseret.
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Kolonihaveforbundets 
foreningsservice – 
hvad er det for noget? 

Forbundet har en foreningsservice, 
som pt. har 3 ben: Økonomi, Salg 
og tinglysning samt Forsikringer. 
På sigt er det planen at udvide for-
eningsservice med flere områder. 

Foreningsservice – Økonomi
I mange haveforeninger kniber det med 
at finde bestyrelsesmedlemmer, som 
er villige til at påtage sig opgaven som 
kasserer. 
 Kolonihaveforbundets foreningsser-
vice er en hjælp til disse foreninger samt 
foreninger, der ser det som en fordel, at 
kassereren (og dermed bestyrelsen) slip-
per for det store daglige tidsforbrug, der 
som oftest er i regnskab, opkrævning, 
bogføring m.m.
 Når en forening indgår en serviceaf-
tale med Kolonihaveforbundet, sørger 
Kolonihaveforbundet bl.a. for opkræv-
ning af haveleje, kontingent og andre 
beløb, herunder udsendelse af rykkere 
for manglende betalinger, betaling af 
fakturaer og udarbejdelse af regnskab.
 Foreningernes bestyrelse kan læse 
mere om Foreningsservice – Økonomi 
og priserne herfor på Kolonihavefor-
bundets hjemmeside www.kolonihave.
dk. Log ind som bestyrelsesmedlem og 
find Foreningsservice - Økonomi under 
Kolonihaveforbundets serviceydelser.

Foreningsservice - Forsikring
Kolonihaveforbundet har en række til-
bud til haveforeningerne om fællesfor-
sikringer til meget fordelagtige priser. 
Hidtil har det mest været bestyrelsen, 
der har haft glæde af disse tilbud, 

idet forsikringerne har omfattet bla. 
bestyrelsesansvar, retshjælpsdækning 
og underslæbsdækning. 
 Nu er der dog kommet en lang 
række forsikringsaftaler vedr. de en-
kelte kolonihavehuse på bl.a. brand, 
indbo, elskade, grundejeransvar og 
bygningskasko. Forsikringerne er 
såkaldte “fællesforsikringer”, hvilket 
indebærer, at en større andel af have-
foreningen skal tilmelde sig forsikrin-
gen for at opnå den fordelagtige pris. 
Det er også en betingelse, at alle de 
tilmeldte vælger det samme.  
 Alle haveforeninger har fået til-
sendt forsikringsbetingelser og priser, 
så hvis man ønsker at høre mere om 
disse tilbud, kan man henvende sig til 
haveforeningens bestyrelse. 

Foreningsservice – Salg 
I nogle foreninger er salg af koloni-
havehuse ikke længere helt så enkelt 
som før i tiden. Der kan være pant i 
husene, kloakeringslån, ejerforholds-
problemer, store pengesummer som 
skal deponeres, fortrydelsesret og en 
mængde andre ting, som kan være 
svære at forholde sig til, hvis man ikke 
er vant til opgaven. På den baggrund 
kan foreningerne benytte sig af servi-
cen “Salg og tinglysning”. Hvis for-
eningen vælger at benytte sig af denne 
service, betyder det, at Kolonihave-
forbundet varetager alt papirarbejdet 
i forbindelse med salget, herunder 
udarbejdelse af lejekontrakt og købs-
aftale, opdatering af medlemssystem, 
håndtering af tinglysningsattester, 
deponering, afregning med sælger osv. 
Hvis foreningen ønsker yderligere op-
lysninger om ordningen kan de findes 
på Kolonihaveforbundets hjemmeside 
under Serviceydelser (efter log-in).
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SET OG HØRT

Frist for meddelelser, der ønskes optaget i Havebladet 4/2017, er 03.07.2017 

KOLONIHAVEFORBUNDET
ØNSKER TIL LYKKE

København

H/F VENNELYST, 125 ÅR

Sidst i juni afholdt H/F Vennelyst et stort program 
i anledning af haveforeningens 125 års jubilæum. 
Det hele afsluttedes med et festligt fyrværkeri kl. 24.00.

 – Birger Andersen

Korsø

H/F TREKANTEN, 60 ÅR

H/F Trekanten, 60 år
29. april 2017 fejrede H/F Trekanten 60 års jubilæum
med en reception i haveforeningens festsal.

 – Bestyrelsen

Odense

H/F VIBELUND, 60 ÅR

H/F Vibelund, 60 år
24. juni afholdt H/F Vibelund eftermiddagshygge
i anledning af haveforeningens 60 års jubilæum.

 – Bestyrelsen

København

H/F ØBRO, 100 ÅR

Fredag d. 7. juli 2017 afholder H/F Øbro en reception
i anledning af foreningens 100 års fødselsdag.

 – Jesper Johansen, formand

SEND ET PAR ORD

Har jeres forening jubilæum? Har et af jeres medlem-
mer jubilæum? Er er noget, I gerne vil fortælle andre 
kolonister om? Så send et par ord enten pr. post eller 
e-mail til Kolonihaveforbundet, Frederikssundsvej 304 
A, 2700 Brønshøj, info@kolonihave.dk. 
500—600 anslag i alt er fint.

Red.

FORKERT NAVN OG ADRESSE
PÅ HAVEBLADET ??

Husk at alle rettelser vedr. medlemsnavn og adresse 
skal ske til din egen haveforenings bestyrelse.

Red.

KOLONIHAVEFORBUNDETS
HJEMMESIDE

På Kolonihaveforbundets hjemmeside, 
www.kolonihave.dk, finder du mange oplysninger 
om kolonihavelivet. Du har også mulighed for at finde 
mange af de artikler, der har været bragt i Havebladet, 
ved at gå ind på Plantehjørnet.

Red.

HAVEBLADET 2017

Havebladet nr. 4  
udkommer primo september 2017
Havebladet nr. 5  
udkommer primo december 2017
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VIND 

BATTERIMASKINER 
INKL. BATTERI & LADER

VÆRDI

kr. 3.290,-

Stihl Compact-serien blev introduceret i år. 
Stihl er mest kendt for deres motorsave, 
hækkeklippere, løvblæsere og trimmere. 

Men hvad med plæneklippere? Hører der en 
plæneklipper med i Compact-serien?
Find svaret på www.stihlbatteri.dk

Der trækkes lod mellem de rigtige besvarelse 
om et Stihl Compact-sæt, bestående af en 
hækkeklipper (HSA 56), en græstrimmer  
(FSA 56), et AK 10-batteri samt lader.

Scan QR-koden og deltag i 
konkurrencen 

Konkurrencen løber til og med 
den 13. august. Vinderen vil blive 
udtrukket og kontaktet direkte 
mandag den 14. august

Mere information: www.stihlbatteri.dk

Havebladet_halvsides_konkurrence.indd   1 12-06-2017   14:44:33

Kun 13.985 kr.Normalpris: 15.500 kr.

Tilbuddet gælder så længe lager haves!

VARMEPUMPE-TILBUD

Mitsubishi Electric MSZ-FH25
A++. SCOP 4,9

www.danskvarme.dkTlf. 70 26 70 16

ÅRETS STÆRKESTE

Inkl moms og montering 

– klar til brug!

A++



Byggeudstillingen har åbent 

hele ugen kl. 10-17. 

Gratis entré.

Få inspiration  
og rådgivning
Der vil være konsulenter i alle fritidshuse:

3. september, kl. 10-17

16.-17. september, kl. 12-16

28.-29. oktober, kl. 12-16 

De forskellige fritidshuse vil også være bemandet i andre 

weekender. Kontakt de enkelte firmaer og hør, hvornår  

I har mulighed for at kigge indenfor i deres udstillingshuse.  

Oplev 13 drømmehuse  
på én time

Drømmer du om et moderne og funktionelt fritidshus? 
Et klassisk sommerhus, der dufter af træ? Eller et helt tredje?

Uanset hvad, kan du med garanti finde et fritidshus, der matcher dine drømme i Danmarks 
største udstilling af fritidshuse fra forskellige firmaer i HUSET Middelfart.  

Her har du mulighed for at se og sammenligne hele 13 fritidshuse på under én time. 

Besøg os til Søndag i HUSET Middelfart den 3. september 10-17,  
hvor der er konsulenter i alle fritidshusene.

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Bliv klogere 
på mulighederne 
i din bolig

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Følg os på Facebook og få nyt 
om HUSET, vores arrangementer, 
udstillinger og konkurrencer

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Bliv klogere 
på mulighederne 
i din bolig

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Følg os på Facebook og få nyt 
om HUSET, vores arrangementer, 
udstillinger og konkurrencer

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi MiddelfartÅbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Gratis 
entré 

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart
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HUSET Middelfart har landets 
største permanente udstilling af 
forskellige fritidshuse samt en 
byggeudstilling, der rummer alt, 
man skal bruge til sit byggeprojekt, 
uanset om der skal opføres nyt 
eller renoveres. 

Der ligger store overvejelser bag, når 
man skal købe et nyt fritidshus. Det 
er en meget stor økonomisk udskriv-
ning, så beslutningsgrundlaget skal 
være helt korrekt, før man foretager 
sit valg. Det er derfor en god idé at få 
inspiration fra et sted, hvor man - helt 
uforpligtende - grundigt kan se de 
forskellige fritidshuse an og samtidig 
få høj faglig sparring og rådgivning.    

Det er præcis, hvad HUSET Middel-
fart tilbyder sine besøgende. De har 
landets mest omfattende udstilling af 
fritidshuse. Her har man mulighed for 
at se 13 forskellige fritidshuse fra 6 af 
de førende producenter herhjemme. 
Den permanente udstilling rummer 
både det kompakte, klassiske fritids-
hus i træ og de lidt større og luksuriø-
se fritidshuse. 

FRITIDSHUSE SAMLET  
PÅ ÉT OMRÅDE
Alle fritidshusene er indrettet med 
møbler, så man får den rette hjemlige 
stemning, når man besøger udstil-
lingen.  ”Når de er samlet på samme 
område, som her hos os, tager det ikke 
meget mere end én time at få et godt 

DANMARKS STØRSTE 
FRITIDSHUSUDSTILLING

indblik i, hvad der er på markedet. Det 
kan ingen andre i Danmark tilbyde”, 
fortæller Jan Røgind Jørgensen, direk-
tør for HUSET Middelfart og fortsæt-
ter: ”Vi har huse fra EBK Huse, EMCA 
Huset, Kalmar-huse, Lilje-huset, 
PLANET Huse og Stenhøj Husene, 
så vi er særdeles godt dækket ind på 
den front. Flere weekender om året er 
fritidshusene bemandet, så man kan få 
svar på sine spørgsmål.”  

REGIONENS STØRSTE  
BADUDSTILLING
Ud over den store udstilling af fritids-
huse og byggematerialer har HUSET 
Middelfart også regionens største 
udstilling af alt det nyeste på marke-
det inden for baddesign og badevæ-
relsesudstyr fra førende leverandører. 
”Vores samarbejdspartner Bedre 
Bad - Bedre Energi, der er en kæde af 
vvs’ere med speciale i bad og energi-
løsninger, har sin faste gang i HUSET 
Middelfart, hvor de tilbyder alle 
besøgende hjælp med alt fra inspira-
tion til levering og installation. Man 
kan booke tid til et gratis møde med 
deres indretningskonsulent hos os, få 
gode råd og vejledning og designet sit 
eget badeværelse. Lever tegningen op 
til drømmene, kan man som noget nyt 
aflægge ordre, bestille varerne og få 
det hele leveret og monteret af Bedre 
Bad - Bedre Energi,” oplyser Jan Røg-
ind Jørgensen. Han forventer desuden, 
at Bedre Bad - Bedre Energi i løbet af 
sommeren etablerer en energirådgiv-
ningstjeneste i HUSET Middelfart. 

BYGGEUDSTILLING  
MED DET HELE 
Med sine 28.000 m2 kan HUSET 
Middelfart byde på landets største 
byggeudstilling, hvor man kan finde 
alle typer af materialer til boligen og 
fritidshuset, uanset om man vil bygge 
nyt, bygge om eller renovere. Her kan 
man finde inspiration til et nyt tag 
eller facade, køkkener og bad, pavil-
loner, drivhuse, orangerier, udestuer 
og fritidsrum - alt hvad hjertet kan 
begære.   

HUSET’s byggeudstilling har åbent 
hver dag fra 10.00 - 17.00. Både parke-
ring og adgang er ganske gratis. Den 
1. søndag i hver måned inviterer de til 
temadag med blandt andet ”Brunch 
& Boligtips” bestående af en lækker 
brunch i HUSET’s Café og efterfølgen-
de boligtips, rådgivning og vejledning 
fra de mange udstillere. Desuden 
kan man til enhver tid kontakte den 
enkelte udstiller og lave en aftale om 
fremvisning og rådgivning omkring 
udstillerens produkter.

HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 
5500 Middelfart, tlf.: 70 12 36 00, 
www.huset-middelfart.dk

Af Lars Graabek



Byggeudstillingen har åbent 

hele ugen kl. 10-17. 

Gratis entré.

Få inspiration  
og rådgivning
Der vil være konsulenter i alle fritidshuse:

3. september, kl. 10-17

16.-17. september, kl. 12-16

28.-29. oktober, kl. 12-16 

De forskellige fritidshuse vil også være bemandet i andre 

weekender. Kontakt de enkelte firmaer og hør, hvornår  

I har mulighed for at kigge indenfor i deres udstillingshuse.  

Oplev 13 drømmehuse  
på én time

Drømmer du om et moderne og funktionelt fritidshus? 
Et klassisk sommerhus, der dufter af træ? Eller et helt tredje?

Uanset hvad, kan du med garanti finde et fritidshus, der matcher dine drømme i Danmarks 
største udstilling af fritidshuse fra forskellige firmaer i HUSET Middelfart.  

Her har du mulighed for at se og sammenligne hele 13 fritidshuse på under én time. 

Besøg os til Søndag i HUSET Middelfart den 3. september 10-17,  
hvor der er konsulenter i alle fritidshusene.

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Bliv klogere 
på mulighederne 
i din bolig

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Følg os på Facebook og få nyt 
om HUSET, vores arrangementer, 
udstillinger og konkurrencer

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Bliv klogere 
på mulighederne 
i din bolig

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

Følg os på Facebook og få nyt 
om HUSET, vores arrangementer, 
udstillinger og konkurrencer

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi MiddelfartÅbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!
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huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!
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Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
få gode råd – og svar på dine spørgsmål.

Velkommen her!

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000 m2byggeudstillingi Middelfart

Åbent hele ugen kl. 10-17

Gratis entré

Nyd en kop kaffe i 
HUSETs café efter dit 
besøg i udstillingen

12 drømmehuse
på en time

 

I HUSET byggeudstilling samler vi alt på ét sted. Derfor kan du for
eksempel se og sammenligne 12 fritidshuse på under én time.

Vi har bemanding i husene hver weekend, hvor du kan
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HUSET Middelfart har landets 
største permanente udstilling af 
forskellige fritidshuse samt en 
byggeudstilling, der rummer alt, 
man skal bruge til sit byggeprojekt, 
uanset om der skal opføres nyt 
eller renoveres. 

Der ligger store overvejelser bag, når 
man skal købe et nyt fritidshus. Det 
er en meget stor økonomisk udskriv-
ning, så beslutningsgrundlaget skal 
være helt korrekt, før man foretager 
sit valg. Det er derfor en god idé at få 
inspiration fra et sted, hvor man - helt 
uforpligtende - grundigt kan se de 
forskellige fritidshuse an og samtidig 
få høj faglig sparring og rådgivning.    

Det er præcis, hvad HUSET Middel-
fart tilbyder sine besøgende. De har 
landets mest omfattende udstilling af 
fritidshuse. Her har man mulighed for 
at se 13 forskellige fritidshuse fra 6 af 
de førende producenter herhjemme. 
Den permanente udstilling rummer 
både det kompakte, klassiske fritids-
hus i træ og de lidt større og luksuriø-
se fritidshuse. 

FRITIDSHUSE SAMLET  
PÅ ÉT OMRÅDE
Alle fritidshusene er indrettet med 
møbler, så man får den rette hjemlige 
stemning, når man besøger udstil-
lingen.  ”Når de er samlet på samme 
område, som her hos os, tager det ikke 
meget mere end én time at få et godt 

DANMARKS STØRSTE 
FRITIDSHUSUDSTILLING

indblik i, hvad der er på markedet. Det 
kan ingen andre i Danmark tilbyde”, 
fortæller Jan Røgind Jørgensen, direk-
tør for HUSET Middelfart og fortsæt-
ter: ”Vi har huse fra EBK Huse, EMCA 
Huset, Kalmar-huse, Lilje-huset, 
PLANET Huse og Stenhøj Husene, 
så vi er særdeles godt dækket ind på 
den front. Flere weekender om året er 
fritidshusene bemandet, så man kan få 
svar på sine spørgsmål.”  

REGIONENS STØRSTE  
BADUDSTILLING
Ud over den store udstilling af fritids-
huse og byggematerialer har HUSET 
Middelfart også regionens største 
udstilling af alt det nyeste på marke-
det inden for baddesign og badevæ-
relsesudstyr fra førende leverandører. 
”Vores samarbejdspartner Bedre 
Bad - Bedre Energi, der er en kæde af 
vvs’ere med speciale i bad og energi-
løsninger, har sin faste gang i HUSET 
Middelfart, hvor de tilbyder alle 
besøgende hjælp med alt fra inspira-
tion til levering og installation. Man 
kan booke tid til et gratis møde med 
deres indretningskonsulent hos os, få 
gode råd og vejledning og designet sit 
eget badeværelse. Lever tegningen op 
til drømmene, kan man som noget nyt 
aflægge ordre, bestille varerne og få 
det hele leveret og monteret af Bedre 
Bad - Bedre Energi,” oplyser Jan Røg-
ind Jørgensen. Han forventer desuden, 
at Bedre Bad - Bedre Energi i løbet af 
sommeren etablerer en energirådgiv-
ningstjeneste i HUSET Middelfart. 

BYGGEUDSTILLING  
MED DET HELE 
Med sine 28.000 m2 kan HUSET 
Middelfart byde på landets største 
byggeudstilling, hvor man kan finde 
alle typer af materialer til boligen og 
fritidshuset, uanset om man vil bygge 
nyt, bygge om eller renovere. Her kan 
man finde inspiration til et nyt tag 
eller facade, køkkener og bad, pavil-
loner, drivhuse, orangerier, udestuer 
og fritidsrum - alt hvad hjertet kan 
begære.   

HUSET’s byggeudstilling har åbent 
hver dag fra 10.00 - 17.00. Både parke-
ring og adgang er ganske gratis. Den 
1. søndag i hver måned inviterer de til 
temadag med blandt andet ”Brunch 
& Boligtips” bestående af en lækker 
brunch i HUSET’s Café og efterfølgen-
de boligtips, rådgivning og vejledning 
fra de mange udstillere. Desuden 
kan man til enhver tid kontakte den 
enkelte udstiller og lave en aftale om 
fremvisning og rådgivning omkring 
udstillerens produkter.

HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 
5500 Middelfart, tlf.: 70 12 36 00, 
www.huset-middelfart.dk

Af Lars Graabek
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Online-døre er et af de få firmaer, der 
producerer indvendige døre efter mål.  
Det betyder for dig som kunde, at du 
nu kan få dine gamle slidte døre skiftet 
til nye - UDEN det store arbejde med 
at fjerne karme, male osv.

Derfor skal du vælge os!

Ingen opgave er umulig. Ring på telefon 7557 5845 og få en ekspert i røret....

Kompetent rådgivning - Hurtig levering  
Alt i indvendige døre på mål

Besøg www.online-doere.dk, eller ring 7557 5845 for personlig service!

Kæmpe  
udvalg

Træ/Alu, 
PVC og 
fyrtræ

Vi har også vinduer og facadedøre...
- stort lagerprogram i standardmål

  Alt i 35 og 40 mm døre

  Skift dine gamle døre uden bøvl

  Udfræsning til gamle hængsler 

  Flere lagerførte størrelser og modeller

DØRE OG VINDUER 
EFTER SPECIALMÅL
Af Lars Graabek

En helt almindelig dør dækker næsten 
et område på fi re kvadratmeter. Det er 
derfor ikke ligegyldigt, hvordan dine 
døre ser ud. Hvis man skal have en ny 
dør, skal den passe til husets stil og 
til de særlige mål, der er i huset. Det 
ved de en masse om i Onlinedøre, der 
sælger døre og vinduer efter specialmål 
samt i standardstørrelser på nettet. 

DØRE TIL ÆLDRE HUSE
De leverer blandt andet indvendige 
døre efter særlige mål til både nye 
huse og til ældre huse fra 1960’erne 
og 70’erne, hvor man havde en anden 
tykkelse døre end i dag. Ud over at 
fremstille døre med forskellige mål, 
udfræser Onlinedøre også til hængsler 
og isætter nye låse, hvis man ønsker 
det. ”På vores hjemmeside onlinedoere.
dk kan man fi nde alle slags døre lige 

fra fyldningsdøre til glasdøre og selv 
bestille dem. Eller man kan vælge 
at bestille dørene på vores direkte 
telefonnummer 75 57 58 45. Hvis man 
ikke selv ønsker at måle op til dørene, 
kommer vi gerne og udfører opmålin-
gen for vore kunder. Vi er meget fl ek-
sible og kan opfylde de fl este ønsker,” 
fortæller Jørgen Nielsen, direktør 
Onlindedøre. 

LAKERET TRE GANGE
De indvendige døre fås i to massive 
kvaliteter - enten i rent fyrretræ eller 
som fyrretræ belagt med en MDF 
plade, så ingen harpiks kan trænge 
igennem fra fyrretræet. MDF dørene 
er blevet lakeret tre gange med en 
meget slidstærk maling, så de er mod-
standsdygtige over for mindre stød og 
lignende. 

Onlinedøre er også leveringsdygtige 
i en lang række kvalitetsvinduer og 
sælger både træ- og plastvinduer. 
Deres plastvinduer fra tyske Rehau 
er alle certifi cerede efter den dan-
ske DVD-ordning, som sikrer, at 
produkterne lever op til en række 
minimumskrav til materialekvalitet 
og udformning. Vinduerne er stort 
set vedligeholdelsesfrie og fås i mange 
forskellige farver med en folie, der er 
vejr- og varmebestandig. ”I dag ligner 
plastvinduer fuldstændig trævindu-
er, og de er en god løsning for dem, 
som gerne vil slippe for konstant at 
vedligeholde sine vinduer,” fortæller 
Jørgen Nielsen . Se meget mere om det 
store og omfattende udvalg af døre og 
vinduer på onlinedoere.dk. 

Onlinedøre  leverer døre og vinduer efter specialmål eller 
standardstørrelser i forskellige træ- og plastkvaliteter. 

PRØV

HAVELIV

gratis i 2 måneder

Opret dig på mofi bo.dk 
med koden:

PRØV

HAVELIV

gratis i 2 måneder

Opret dig på mofi bo.dk 
med koden:

Sommertilbud
Mofi bo giver dig ubegrænset underholdning med de bedste e-bøger og 

lydbøger på din smartphone og tablet. Som læser af Havebladet får du lige nu 
2 måneders gratis adgang – værdi: 258 kr. Ingen binding!

Opret dig på mofi bo.dk med koden HAVELIV under: 
„Har du et gavekort eller en rabatkode?“ 
Tilbuddet gælder kun nyoprettelser.

1 Download Mofi bos app på din smartphone og tablet. 
Log ind med din nye bruger og nyd den 
ubegrænsede adgang til tusindvis af bøger!

2
Sådan gør du brug af det eksklusive tilbud på Mofi bo:



54 Havebladet  #3  —  Juli 2017

Gør-Det-Selv fliserens 
og imprægnering
Lej en LejMigFliserens trailer med 
professionelt fliserens udstyr og 
imprægnering. 

Udstyret er sat op i traileren med nem 
betjening og tilkobling til dit vandudtag. 
Udstyret er meget effektivt mod alger 
og flisepest og du renser let ca. 100-
150 m2 på 3 timer. 

En nem løsning for dig som vil gøre-det-selv.

Kampagnepris

Få dine havefliser pæne igen
- nu kan du selv rense og beskytte dine fliser mod alger og flisepest

Book trailer med udstyr 
og imprægnering til:

100 m2 til   2.695,-
150 m2 til   3.295,-
200 m2 til   3.895,-
Afhentning i hele landet. Bl.a. 
udvalgte BAUHAUS & Plantorama. 

TRUSTPILOT

Book hos dit nærmeste 
afhentningssted på 
www.lejmigfliserens.dk

Ved spørgsmål, kontakt os tlf. 2222 0018 / info@lejmigfliserens.dk 

100 m2 til 2.695,- 

150 m2 til 3.390,- 
200 m2 til 3.990,-

Lej en LejMigFliserens trailer med profes-
sionelt fliserens udstyr, samt belægnings-
rens og imprægnering. 

Book trailer med udstyr samt 
belægningsrens og impræg
nering til:

SelvByg, 
MedByg eller 
FærdigByg?

Vi har specialiseret os i at levere et 
kolonihavehus eller fritidshus som 

gør-det-selv, medbyg eller som 
færdigbygget hus.

Mulighederne er uendelige 
med vores modulsystem som 
sikrer, at du får din egen og 
unikke løsning

Rengevej 11 ·  4660 Store Heddinge  ·  Tlf: 2033 4878
info@kbfritidshuse.dk  ·  kbfritidshuse.dk

Låger, stolper, stolpetoppe, hængsler og beslag.

Kun kr. 26.296,- inkl. moms.

Låger, stolper, stolpetoppe, hængsler og beslag.

Kun kr. 21.202,- inkl. moms.

*Priserne er ekslusiv levering.

Model Gentofte en låge 
i rigtigt flot design. 
Lågen er i kraftig god 
kvalitet, lavet i Bossé 
(Mahogni-art).

Mål på lågerne:
300 cm længde
1120 cm højste højde
100 cm laveste højde

Låger, stolper, stolpe-
toppe, hængsler og 
beslag medfølger i 
prisen.

Model Hellerup er en af 
vores modeller i eksklu-
sivt design. Lågen er i 
kraftig god kvalitet, 
lavet i Bossé (Mahog-
ni-art) og malet i hvid.

Mål på lågerne:
300 cm længde
120 cm højste højde
100 cm laveste højde

Låger, stolper, stolpe-
toppe, hængsler og 
beslag medfølger i 
prisen.

Klik ind på vores hjemmeside og
se vores store udvalg af Hegnslåger.

- Hegns-/Havelåger
Model: Hellerup

Model: Gentofte
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STORT
UDVALG!

I BRUGTE:
stalddøre med termoruder

terrassedøre
dobbelt terrassedøre

yderdøre
indvendige døre

termovinduer
glaspartier

energitermoruder
nye og brugte

radiatorer

Vi foretager også reparationer,  
montering af døre, vinduer, terras    - 
ser og udestuer. Endvidere udfører  

vi havearbejde, træfældning  
og flisearbejde m.m.

Herluf Christensen
Herstedøstergade 25

2620 Albertslund

Tlf. 2442 3860
hcgenbyg@mail.dk

Åbent alle dage efter aftale
– også weekend og aften

“Det bedste, 
jeg nogensinde har gjort”
Flot foretrukket kildesorterende muld-
toilet til kolonihavehuset. Stor succes 
ved test i 10 kolonihaveforeninger. Hent 
brochure og se film på www.backlund.dk 
Følg os på www.facebook.com/Backlunddk

Kampagnepris 
kun kr. 5.595,-

Holmebjerg 21 · 2950 Vedbæk  
Tlf. 6093 1453 · Mobil: 6093 1453
E-post: backlund@backlund.dk
www.backlund.dk

BACKLUND ApS

ÅBENT HUS

Man. 06.03 kl. 17-19

Man. 13.03 kl. 17-19

Tirs. 21.03 kl. 16-18

Tirs. 28.03 kl. 16-18

Tirs. 04.04 kl. 16-18

Separetts topmodeller 
Villa 9000/9010
– 85.000 solgte

      ÅBENT HUS

Tors.   06.07  kl.  16-18

Tors.   27.07  kl.  16-18

Tors.   03.08 kl.  16-18

Tors.   10.08  kl. 16-18

Tors.   17.08  kl.  16-18

Få besøg i din haveforening af mig 
og mine varmepumper til demodag 
eller et fyraftensmøde.

Ring og hør mere eller 
book en tid på tlf. 22 37 38 78

BESTIL SERVICEEFTERSYN 
af din varmepumpe fra kun 498,- 

i din haveforeningen

ELLER ET FYRAFTENSMØDE

fra 

kr. 8.498,-
Ring og hør nærmere

VARMEPUMPER

SMT-Varmepumper.dk · Havbogårdsvej 1 · 2680 Solrød Strand
Tlf.: 22 37 38 78 · LH@SMT-Varmepumper.DK · smt-varmepumper.dk

(book online på vores hjemmeside)

KONGELUNDS
HUSENE

- Alt andet er bare kolonihavehuse

www.kongelundshusene.dk

mail@kongelundshusene.dk

+45 40 15 70 09

Følg os på facebook

•  Vær din egen arkitekt og byg hvad du drømmer om.

•  Vi leverer alle typer hytter og huse som selvbyg, 
medbyg eller totalentreprise.

•  Mere end 650 kvalitetshuse leveret siden 2003.

•  Få udarbejdet et gratis og uforpligtende tilbud

www.birkedalhuset.dk · Tlf. 2420 6009
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GANLØ SE
Fritidsbyg ApS

Kolonihavehuse & sommerhuse

12,0 m2

20,0 m2

28,0 m2

31,5 m2

36,0 m2

40,0 m2

40,5 m2

45,0 m2

57,0 m2

6,0 m2 skur
9,9 m2

kr. 56,000
kr. 81,400
kr. 105,000
kr. 119,580
kr. 126,200
kr. 133,800
kr. 133,800
kr. 147,200
kr. 180,900
kr. 21,400
kr. 27,400

kr. 12,200
kr. 17,890
kr. 38,400
kr. 39,400
kr. 42,600
kr. 46,200
kr. 43,500
kr. 48,900
kr. 57,500

kr. 78.690
kr. 113.600
kr. 168.900
kr. 185.800
kr. 200.300
kr. 213.600
kr. 311.700
kr. 235.100
kr. 291,200

Råhus opstillet:
Indv. materialer
til færdiggørelse:

Råhus indv. materialer
og montering:

Der er flere gode grunde til at vælge et hus fra

GANLØSE FritidsByg:

● NYHED! Punktfundament er med i prisen
● Gulvstrøer er overfladeben, 5x5" 2x5"
● Indskud er trykimprægneret
● Stolpekonstruktion 4x4" 2x4"
● Udvendig beklædning: 1x5" profilbrædder, 
 trykimprægneret
● Alle vinduer er oplukkelige, DVK-mærket
● 100 mm isolering i HELE huset, mere efter ønske
● Vinduer og døre kan flyttes efter deres ønske – vi      
 bygger gerne efter Deres tegning
● Indvendig beklæding: 3/4x4" profilbrædder, indv.    
 kvinta og plastfolie indv. golledøre
● Gulvbrædder eller klikgulv til merpris af 195.00 m2

● 44 års erfaring med kolonihavehuse og 
 sommerhuse.
● NYHED! Vinduer og døre med termoglas/
 fabriksmalet

● Merpris for ekstra isolering i sommerhuse

Nøglefærdige huse, indhent tilbund.
Vinduer og døre med termoglas lavenergi
Tag: Gitterspær 15o. B6 etemit. sort
100 mm mineraluld.
3/4x4" profilbrædder, plastfolie.
Væg: 2x4" tømmer. Vindpap.
1x5 profilbrædder, plastfolie.
Gulv: 2x5" tømmer. 100 mm mineraluld
Vindpap. 22mm spånplade.

Besøg vore prøvehuse
i Ganløse

På adressen:
Måløvvej 99 – Ganløse

Vi giver også gerne tilbud 
ud fra egne tegninger

Mellem kl. 17-18

Tlf. 4818-3753
Biltelefon 4020-3753
Korskær 4, Ganløse, 3660 Stenløse

www.ganlosefritidsbyg.dk

Alle priser er incl. 25% moms.
Alle modeller kan laves med loft til kip. hems.

NYHED: Nu også Sibirisk lærk mod merpris

Vi kommer ikke på Fyn og i Jylland
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kr. 78.690
kr. 113.600
kr. 168.900
kr. 185.800
kr. 200.300
kr. 213.600
kr. 311.700
kr. 235.100
kr. 291,200

Råhus opstillet:
Indv. materialer
til færdiggørelse:

Råhus indv. materialer
og montering:

Der er flere gode grunde til at vælge et hus fra

GANLØSE FritidsByg:

● NYHED! Punktfundament er med i prisen
● Gulvstrøer er overfladeben, 5x5" 2x5"
● Indskud er trykimprægneret
● Stolpekonstruktion 4x4" 2x4"
● Udvendig beklædning: 1x5" profilbrædder, 
 trykimprægneret
● Alle vinduer er oplukkelige, DVK-mærket
● 100 mm isolering i HELE huset, mere efter ønske
● Vinduer og døre kan flyttes efter deres ønske – vi      
 bygger gerne efter Deres tegning
● Indvendig beklæding: 3/4x4" profilbrædder, indv.    
 kvinta og plastfolie indv. golledøre
● Gulvbrædder eller klikgulv til merpris af 195.00 m2

● 44 års erfaring med kolonihavehuse og 
 sommerhuse.
● NYHED! Vinduer og døre med termoglas/
 fabriksmalet

● Merpris for ekstra isolering i sommerhuse

Nøglefærdige huse, indhent tilbund.
Vinduer og døre med termoglas lavenergi
Tag: Gitterspær 15o. B6 etemit. sort
100 mm mineraluld.
3/4x4" profilbrædder, plastfolie.
Væg: 2x4" tømmer. Vindpap.
1x5 profilbrædder, plastfolie.
Gulv: 2x5" tømmer. 100 mm mineraluld
Vindpap. 22mm spånplade.

Besøg vore prøvehuse
i Ganløse

På adressen:
Måløvvej 99 – Ganløse

Vi giver også gerne tilbud 
ud fra egne tegninger

Mellem kl. 17-18

Tlf. 4818-3753
Biltelefon 4020-3753
Korskær 4, Ganløse, 3660 Stenløse

www.ganlosefritidsbyg.dk

Alle priser er incl. 25% moms.
Alle modeller kan laves med loft til kip. hems.

NYHED: Nu også Sibirisk lærk mod merpris

Vi kommer ikke på Fyn og i Jylland
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Vi kommer ikke på Fyn og i Jylland
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Danmarks kraftigste: 1,0mm galvaniseret
Standard - 27cm.  KUN 48,- kr. pr. m.
Høj model - 37cm. KUN 65,- kr. pr. m.
Lav model - 10cm. KUN 36,- kr. pr. m.
1,0x2,0m højbed, Højde 37cm. Kun 400,- kr.

Stop også tyven…
Ståldøre B:87/100 x H:200 KUN 1225/1275 kr

Vi leverer over hele Danmark

Bestil før prisstigning 1. august 2017
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Skån ryg og knæ
når du har opgaver i lave højder

Skammel, 32cm kr. 319,-
Inkl. skridsikring og  
sædeovertræk kr. 499,-

by susanne schmidt ® 
OneLeg
www.oneleg.dk

Kolonihavehuse & Bjælkehytter

SIDEN 1975
KONTOR & UDSTILING: BYTOFTEN 10 - 5550 LANGESKOV - TLF. 70 23 15 51 - MAIL: NYNORM@NYNORM.DK
UDSTILLING: HÅNDVÆRKERVEJ 82, 4000 ROSKILDE (åbent alle dage, dog kun bemandet torsdag 9.30 - 14.30)

SolarMagic, Kammersgårdsvej 36, 7760 Hurup 
Tlf. 6023 1200  ‐  kontakt@solarmagic.dk 

www.solarmagic.dk 

SolarMagic er markedets bedste og billigste luftsolfan‐
gersystem, hvilket er dokumenteret i den eneste helt 
uvildige test af luftsolfangersystemer i Danmark.  
Den bedste gave du kan gi dig selv og dit havehus.  
Særtilbud kun til kolonihavebladets læsere.  

1 stk. SolarMagic model M40wall, som vist på bille‐
det  Nu til 1.600,‐  normalpris 2.500,‐ spar 900,‐ 
(Passer til et hus på op til 50m2. Leveringsomkostninger  200,‐  

kan kun bestilles ved tlf. henvendelse på 60231200, da prisen er 
forbeholdt kolonihavebladets læsere) 

Spar 900 kr SolarMagic®

Spar 550 kr

det  Nu til 1.950,-  før 2.500,-  Spar 550,-



“Montøren kom med det hele, installerede 
alt og sørgede for, at det fungerede, før han 
gik igen.”

”Jeg slap for at købe nyt fjernsyn,  
fordi billedkvaliteten blev 10 gange 
bedre end før” (Martin Vestergård, Tisvilde)

VENNERNE OVERBEVISTE HAM 
Martin Vestergård hørte 
om satellit-tv gennem 
gode venner, som 
anbefalede ham at skifte 
til Canal Digital i stedet 
for at investere i nyt 
fjernsyn. ”Det kommer 
jeg aldrig til at fortryde, 

at jeg gjorde” forsikrer Martin. Når tv-signalet kommer fra en 
satellit, kan du være sikker på knivskarpe billeder, uanset hvor du 
bor. Signalet sendes nemlig direkte til din personlige parabol og 
derfra videre til din tv-boks. 

MANGE ÅRS ERFARING MED HØJ BILLEDKVALITET
Canal Digital har mange års erfaring med tv via satellit. Virksom-
heden er nordisk og har et bredt udbud af danske og internation-
ale kanaler. Tv-kanalerne, som distribueres i hele Norden, sendes 
via virksomhedens egne satellitter, og den avancerede teknologi er 
skræddersyet til at levere en stabil, høj billedkvalitet. 

”Vi har altid haft som målsætning at levere knivskarpt tv. Det 
betyder, at vi gennem alle årene har arbejdet hårdt for at opti-
mere både signalerne fra satellitten og modtagelsen på Jorden. 
Vi gør en stor indsats for løbende at udvikle og forbedre det 
tekniske” forsikrer Thomas Maas, som er teknisk test-leder hos 
Canal Digital.

SKARPHEDEN LEVER OP TIL FORVENTNINGERNE
Da Bent Sørensen skulle have tv 
i sin kolonihave i Aalborg, ville 
han være helt sikker på stabil 
modtagelse af tv-signalet. Derfor 
forhørte han sig hos flere tv-dis-
tributører, før han besluttede sig. 
”Canal Digital lovede det gode 
signal. Og det har vist sig at være 
rigtigt”, bekræfter Bent Sørensen, 
som i øvrigt elsker at se Politijagt.

VIDSTE DU AT:
”Our World”, som var den første internationale live 
satellit tv-produktion, blev sendt 25. juni 1967.  
Nationale kunstnere fra nitten forskellige lande  
optrådte i programmet, bl.a. Beatles, operasanger  
Maria Callas og maleren Pablo Picasso.

“Aloha from Hawaii Via Satellite” - en live koncert 
med Elvis Presley - blev sendt 14. januar 1973 via  
satellit fra Honolulu til 40 lande i Europa og Asien.

Martin Vestergård, som har fritidshus i Tisvilde, fandt ud af, at det fjernsyn, som han troede 
skulle udskiftes, i virkeligheden viser fremragende billeder, når tv-signalet kommer direkte 
fra en satellit. ”Billedkvaliteten er 10 gange bedre end før, så jeg har ikke brug for nyt 
fjernsyn” lyder det begejstret fra Martin, efter han er blevet kunde hos Canal Digital. 

*  Forudsætter tv-pakke fra Canal Digital og tilmelding til Betalingsservice 9,75 kr./
md. ellers 49 kr. pr. faktura. Family 0 kr. 1. md. herefter 539 kr./md. Besparelse 
995 kr. inkl. Flatdish (værdi 456). Mindstepris 6 mdr. 2743,75 kr. De første nye 20 
kunder får Flatdish til 0 kr. Gælder nye kunder og så længe lager haves. 

Ring på 70 70 18 83 og hør om dine tv-muligheder
Lige nu kan du få første måned på en tv-pakke gratis. Oplys kodeordet: HAVE

SÅDAN MODTAGER DU TV-SIGNALET 
FRA SATELLITTEN:

1.  Tv-signalet sendes fra transmitterstationen Nittedal i 
Norge til satellitterne Thor 5 og Thor 6. 

2.  Fra satellitten distribueres tv-signalet direkte til hver  
enkelt parabol eller flatdish. Hver eneste kunde får på 
den måde sit helt eget tv-signal, som ikke forstyrres af 
andres tv-sening.

3.  Tv-signalet sendes fra parabolen/flatdishen via kabel  
til tv-boksen i boligen.

4.  Tv-boksen sender signalet til dit tv i knivskarp billed- 
kvalitet.

De første 20 kunder, der 
benytter sig af dette tilbud, 
får en Flatdish med uden det 
koster ekstra! Skynd dig!

Flatdishen er lille og så 
diskret designet, at den er 
nem at placere på en mur, 
et skur, flagstangen, taget 
eller skorstenen. 

ALT BLIVER LEVERET OG MONTERET
”Levering og installering stod Canal Digital for”,  
forklarer Bent Sørensen. ”Det var en virkelig flink  
montør. Han kom med det hele, installerede alt og  
sørgede for, at det fungerede, før han gik igen. Det var  
nemt - ikke noget bøvl”. Alt i alt synes Bent Sørensen, at han  
har fået den bedste tv-oplevelse, han og konen kunne ønske  
sig. ”Vi er yderst tilfredse med Canal Digital” konstaterer han.

Earth station + Transmitter/receiver House with tv

DTH receiver

Satellite Thor 5

Satellite Thor 6

ANNONCE

Spar op til

995,-
Glæder så længe 

 lager haves
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AUTOMOWER® 430X
• Arbejdsområde: 3200 m² (+/-20%)
• Klarer skråninger på 45 % 

21.995,-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 315
• Arbejdsområde:: 1500 m² (+/-20%)
• Klarer skråninger på 40 % 

14.995,-
INKL. MOMS

BEDSTE PREMIUMVALG
apr 2017Bedst-i-Test .n

u

BEDST I TEST 
apr 2017Bedst-i-Test .n

u

VERDENS
LEDENDE

INDENFOR ROBOT
PLÆNEKLIPNING


