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ADRESSEÆNDRING
Vi får efterhånden en hel del (for mange)
Havenyt og indbetalingskort retur fra
postvæsenet med påskriften: Ubekendt
efter adressen.
Det skal vi have rettet op på og derfor
får du denne kraftige opfordring: Hvis du
flytter, ændrer efternavn eller andet som
gør at adresse/navn ikke passer mere, så
send en skriftlig meddelelse til kredskontoret om det. Husk at angive haveforening
og den vejadresse du har i foreningen. Det
er ikke nok at melde flytning og andet til
folkeregistreret, det får vi ikke noget at
vide om. Men husk også lige at det er kun
din folkeregisteradresse du flytter, når vi
beder om din adresse I haven er det for
lettere og sikkert at kunne finde dig i vores
kartoteker. Du kan sende meddelelsen til
vores kontor, Vestergade 48 eller du kan
lægge den i postkassen samme sted.
Bruger du mail til at sende meddelelsen
er adressen: koloniranders@mail.dk. Du
er selvfølgelig også velkommen i kontorets
åbningstid onsdag aften.
SAMARBEJDSAFTALER
Så lykkedes det. Efter at aftaler med
haveforeningerne i Grenå længe har
stået på Stand By er de 3 haveforeninger Fælleskær– Oasen og Brohaven i
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Grenå og Østjyllands kreds blevet enige om samarbejdsaftaler. Stand By tiden er hovedsageligt forekommet fordi
vores forbund har prøvet at føre denne
aftale igennem. Men det er sket på en
meget kluntet måde og dermed er forløbet blevet godt og grundigt forsinket.
Så aftalerne er forhandlet og gennemført af bestyrelsesmedlemmer fra de 3
Grenåforeninger og kredsbestyrelsen
og altså ikke af forbundet som det ellers
kan fremgå af teksten i et brev, dateret
9 juli 2016 og sendt til medlemmerne i
H/F Fælleskær og H/F Oasen.
Et par henvendelser fra medlemmer af
foreningerne i Grenå satte det hele i gang
igen og derfor er det så lykkedes at få det
bragt i orden som kongressen i 2012
bestemte, nemlig at Grenå skulle nedlægges som kreds og indgå i Østjyllands
kreds. Østjyllands kreds hed dengang
Randers kreds, Østjyllands kreds blev
som bekendt oprettet 9 december 2014.
Vi har nu i fællesskab lavet rigtig gode
samarbejdsaftaler der i bund og grund
ligner de forslag som det hele startede
op på i 2013/14.
Samarbejdsaftalerne blev underskrevet den 18 juni 2016 og de skal ikke offentliggøres her i sin helhed men de går
faktisk ud på at haveforeningerne i Grenå
kører videre som selvstændige foreninger på lige fod med andre foreninger i
Østjyllands kreds. De har egne selvstændige bestyrelser, udvalg og andet som nu
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hører til i en bestyrelse. Foreningerne
har deres egne generalforsamlinger, de
skal deltage i kredsrepræsentantskabsmøder og de er på lige fod med øvrige
foreninger berettiget til at opstille til
kredsbestyrelse.Samtidig vil de på samme måde som alle andre haveforeninger
være med til at udforme fremtidige haveforeningsvedtægter. Og så skal vi lige
have med at samarbejdsaftalerne overholder forbundsvedtægt, kredsvedtægt
og haveforeningsvedtægt.
Så med disse få ord vil kredsbestyrelsen
byde H/F Fælleskær – H/F Oasen og H/F
Brohaven hjertelig velkommen i kredsen.
Og jeg ved at øvrige haveforeninger siger
det samme: Velkommen i fællesskabet.
Kredsbestyrelsen
Østjyllands kreds.
MØDE MED BESTYRELSERNE I RANDERS.
Den 30 juni holdt kredsen møde med
repræsentanter for bestyrelserne i kolonihaverne i Randers og Hadsund. Det
var det kvartalsvise møde som vi plejer
at holde for at orientere om evt. nyt og
diskutere evt. problemer i kolonihaverne som kredsen måske kan hjælpe med.
Dette møde drejede sig hovedsageligt
om Røde kors og hvilken hjælp den organisation kan yde i tilfælde af kraftig
oversvømmelse. Røde kors arbejder
sammen med Randers kommune om
den klimatilpasningsplan som kommunen arbejder med. Jeg vil ikke skrive
mere om denne plan, den orientering
bør nok komme fra bestyrelserne. Men

der var da enighed om at arbejde videre med emnet og så få et møde senere
med Røde kors og kommune.
Et par andre ting som blev vendt på mødet var Ansøgning om byggetilladelse og
Ansøgning om salg af have. Der var stor
enighed om at byggetilladelsen SKAL
underskrives af et medlem af foreningsbestyrelsen. Der var også enighed om at
man forinden underskrivelse har modtaget tegninger fra medlemmet og har
været på parcellen for at kontrollere om
tegningen svarer til det som medlemmet
ønsker at bygge og om tegningerne svarer
til det oplyste. Vi kan ikke på kredskontoret skrive under for den enkelte haveforening, det er haveforeningens bestyrelse
der er ansvarlig for at evt. byggeri kan
udføres på lovlig vis i haven. Vi kan jo ikke
i byggeudvalget se om tegninger og haveparcel passer sammen, men er den underskrevet af et bestyrelsesmedlem fra
pågældende forening stoler vi selvfølgelig
på at sagen er i orden.
Men husk lige, man skal ikke bygge først
og så ansøge, det skal være omvendt.
Ansøgning om salg af have. Her gælder
det samme. Kredsbestyrelsen kan ikke/
må ikke underskrive en sådan ansøgning. Det er haveforeningens bestyrelse
der suverænt bestemmer hvem der kan
overtage et lejemål ved køb af have. Og
jeg går da ud fra at haveforeningsbestyrelsen har talt med sælger/køber før
underskrift.Hvis kredsbestyrelsen underskriver og haveforeningen så ikke ønsker at vedkommende overtager lejemå-
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let kan det blive meget svært at løse det
problem. Så lige en opfordring til alle: Få
den rigtige underskrift på ansøgning om
salg, så er der ingen problemer.
Det var lidt om hvad der blev gennemgået
på dette møde, datoen for næste møde
er ikke fastlagt endnu. Men når vi kender
den vil alle få indbydelse/indkaldelse til
mødet, også vores venner i Grenå.
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen.
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SPILDEVANDSSAMLETANKE
I byggereglement udgivet af kredsen er
det anført at ansøgning om tilladelse til
nedgravning af en sådan tank skal ske
ved henvendelse til Randers Spildevand.
Det skal man ikke længere, en ansøgning
skal fremover rettes til Teknik & Miljø ved
kommunen, mail jacob.aarup@randers.dk
eller på tlf. 8915 1681.
Denne oplysning gælder selvfølgelig kun i
Randers kommune.

BJERGBYPARKEN
Mange af os har nu overstået en velfortjent
sommerferie. Vejret har ikke vist sig fra sit
bedste. Solskinstimer har der da været,
men vi har da også fået vand som aldrig før.
Det har desværre givet problemer for flere havelejere. Nogle har bygget dæmninger, hvilket så gør, at vandet ikke kan afledes fra vores veje. Vi vil gerne pointere,
at det selvfølgelig ikke er tilladt. Vejene
skal så vidt muligt holdes farbare.
Men ellers har det været nogle stille uger,
hvor vi i bestyrelsen har fået mange tilkendegivelser. Mange nævner den positive stemning der er i Bjergbyparken .
Fart i Bjergbyparken – vi har modtaget en
del klager over, at flere beboere i Bjergbyparken kører alt for stærkt. Den maximale
hastighed i hele parken er 20 km/t.
Havevandring – Vi har foretaget et par
havevandringer inden for den sidste måned. Flere haver trænger virkelig til en
kraftig oprydning. Husk affald er med til
at samle rotter mm.

til næste fællesarbejde lappes lidt omkring vinduerne mm.
Fællesarbejde – Der er blevet arbejdet
godt og ihærdigt til vores fællesarbejder.
Husk har du ikke kunne deltage indtil nu,
har du muligheden for at møde op til et
af de næste fællesarbejder. Det er faktisk
både hyggeligt og vældig socialt.
Henkastning/opmagasinering af affald
mod marken – Vi er blevet kontaktet af
”bondemanden” som har markerne der
grænser op til Bjergbyparken. Mange
har affald mm. stående ud til marken.
Dette må vi bede jer om at få væk, ellers
vil det blive fjernet for den enkelte havelejers regning.
Nu håber vi at august og september bliver
mere solrige og tørre end juli har været.
Mange varme hilsen
Pbv. Mariann

Sommerfest – Vi har afholdt den årlige
sommerfest. Det var virkelig et fint arrangement. Tak til festudvalget for et
flot arrangement og til vores dejlige købmand som stod for maden
Maling af gård og nye vinduer - Så har
vi fået nye vinduer og malet gården – tak
for et stort arbejde til Persillevej, som
gjorde det muligt, at det kun tog en enkelt dag, at få malet gården. Der skal dog
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KREDSEN
LEJEVILKÅR FOR LEJE AF KOLONIHAVER
Så er vi med i bladet igen.
Sommerfesten
I år holdt vi igen sommerfesten i
”Hyggekrogen”.
Sidste år holdt vi den på ”Fjordgården”,
fordi Dronningborgparken havde 40 års
jubilæum.
Vi begyndte kl. 13 ligesom sidste år; og det
var der vist almindelig tilfredshed med.
Vi fik maden fra ”Fjordgården”. Deltagerne syntes at maden var fin.
Der var blot som sædvanligt for meget
salat.
Havernes tilstand
Langt de fleste lejere i Dronningborgparken
passer deres have, som den skal passes.
Der hvor det nogle steder kniber, er rengøringen af vejstykket uden for hækken.
Det gælder især midten af vejen. Man
kunne få den tanke, at nogle tænker at
midten tilhører haven overfor.
Det bestyrelsen tager sig af, er det som vi
kan se ude fra vejen. Vi går ikke ind i haven.
Ukrudt andre steder er i første omgang
en sag mellem lejeren og hendes naboer.
Dog kan det i sidste instans selvfølgelig
blive en sag for bestyrelsen.
Hækkene
Hækken skal klippes senest 1. oktober.
Men vi vil stadig opfordre til at I klipper
hækken omkring 1. september; så hækkene er pæne at se på i den sidste del
af sæsonen.
Der er stadig en del steder, hvor der er
fremmede planter i hækken.
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Det drejer sig især om elm. Hvis I ikke gør
noget, vil den på et tidspunkt helt overtage hækken.
Så derfor skal I sørge for at få den fjernet!
Hvis I har meget elm, behøver I ikke at
fjerne det hele på én gang. Så kan hækken blive noget hullet.
Fjern elmen over et par år, og efterplant
evt. med nye navrplanter.
Og hold så øje med nye skud!
Til sidst:
Det er vigtigt at følge med i, hvad der står
i opslagsskabet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

FESTUDVALGET ROMALTPARKEN
KREDSEN
Vi takker alle, der har støttet os i denne
sæson. Vi har i skrivende stund afholdt,
pinsekaffe, sankt hans, børnedag, sommerfest og 2 bankospil.
Vi takker alle der har deltaget i arrangementerne, og alle der har støttet os,
når vi har været rundt med lodder, vi
kommer fortsat rundt lørdag over middag, så længe det er godt vejr, og folk er
i haverne

1000 Romalt,Randers kemiske, Fakta
Kristrup, Kop og Kande, Storkereden,
Jysk, Plantorama, Spar Kristrup, Kiosken Vennelystvej, Døgneren Kristrup,
Arbejdernes Landsbank,P.smed,Den lille
butik Kristrup, Vennelystbageren, Spar,
Kristrup, lystfiskeren, Blomsterværkstedet, Romaltparkens kiosk, Løveapoteket, Randers farvecenter, Loppehuset/
Classic House, Storkereden, Glud vin og
enkelte anonyme

Stor tak til for gaver til vores bankospil til:
Quickpot, Havefolkets lagersalg, Rema
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Kære medlem
De sidste uger har vi haft dejligt solskin,
lune og dejlige aftener, mild regn, stærk
regn, sky brud og blæsevejr – kort sagt
Dansk Sommer. Et sommervejr, som gør
sit bedste for at gøre alle os tilfredse.
En opgave som på forhånd er dømt til
at mislykkedes. Alle vi i haveforeningen,
kan ikke gøres tilfredse samtidigt, men
at vi alle – en gang i mellem - kan få en
god oplevelse, er bestemt værd at tage
med. Haverne summer af liv. Der arbejdes flittigt i og udenfor haverne og der
hyggesnakkes over hækkene, på kioskens plæne og andre steder hvor Godt
Folk mødes. Det er dejligt at se, hvordan
det sociale fællesskab i vores forening
stille og roligt vokser. Dette skyldes i høj
grad at vores festudvalg har haft flere gode arrangementer i denne sæson
– børnedag, bankospil og sommerfest.

Arrangementer, som I medlemmer har
været gode til at støtte op omkring. Vores købmand og muligheden for at købe
grillmad har også bragt godt nyt til vores
lille koloni. Alle frivillige i foreningen, skal
have en stor tak for arbejdet indtil nu. Der
kommer heldigvis flere og flere medlemmer, som har lidt ekstra tid at gøre med
og gerne giver en ”ekstra hånd” – Dejligt
for foreningen i sin helhed og som du ved
bærer de positive resultater som bekendt lønnen i sig selv for os alle.
Vejmøder
Sidevejene med mere end 4 haveudgange har været til vejmøde på kontoret i juni
og juli måned. Møderne har handlet om at
få en pæn og ensartet sidevej og hvordan vejene fremover skal holdes pæne. Vi
kender alle vores ordensregler for vedligeholdelse udenfor haverne og på vejene

Ristet hotdog................................................................................kr. 24,Rød hotdog ..................................................................................kr. 23,Fransk hotdog .............................................................................kr. 24,Pommes frites (lille/stor) .................................................... kr. 32,-/42,Big burger ....................................................................................kr. 55,Mørbrad burger ..........................................................................kr. 62,1/2 grillkylling m/ pommes frites ...............................................kr. 69,Møllehjul......................................................................................kr. 69,Pita m/ kebab...............................................................................kr. 55,Vi har også smurte sandwiches - lige til at tage med
Dette er et lille udpluk af vores store udvalg - ring og hør nærmere
HOS MORMOR
Bøsbrovej 74, Vorup
86 43 80 88
"Vorups bedste pølsevogn"
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og de gælder stadig, men det nye efter
mødet var at medlemmerne på hver vej,
på demokratisk vis, selv valgte hvordan
vejen skulle være – grus/græs/ral eller
både og. Medlemmerne har selv skulle
stå for arbejdet hermed. På mødet blev
der valgt ”Tov-holdere” for hver vej og
projektet har vist sig at indeholde mange
positive ting. Øget fælleskabet og givet
gode snakke naboer på vejen imellem,
pæne veje og et større arrangement i det
at holde vejene for alle. Vores nabo fra
Kristrup Engvej 81 har givet foreningen
lov til at fælde underskov og grantræer,
som er på hans matrikel for enden af vej 2,
således at det bliver muligt at vende bil
for enden af vej 2. Tak til ham.

”Åbent hus”
Den sidste dag i juli måned har der været
”Åbent Hus” ved haver til salg i foreningen. Medlemmer som ønskede at sælge
have og hus, gik sammen om en annonce
i Din Avis og inviterede Randes Borgere
på besøg. Der blev opsat plakater på Kristrup Engvej og Ørneborgvej og foreningen blev godt besøgt at potentielle nye
medlemmer.
Vandaflæsning 2016
I år skal/skulle vandaflæsning meddeles
kontoret senest 1. september. Har du
endnu ikke indleveret det fremsendte
aflæsningskort håber vi du får det gjort.
Modtages aflæsning ikke, vil dit forbrug

Skift til danskernes
foretrukne bank
Vi er utroligt stolte over, at vi for 7. år i træk
er kåret til danskernes foretrukne bank.
Vi vil gøre alt for at leve op til tilliden ved
fortsat at drive en ansvarlig bankforretning
og yde personlig service tilpasset den enkelte
kundes behov.
Voxmeter, januar 2016

Østervold 18 | 8900 Randers
38 48 30 95 | randers@albank.dk | al-bank.dk

HAVE NYT | 9

ROMALTPARKEN
blive skønnet og du kan se frem til en
bod på kr. 500,00 på næste opkrævning
af havelejen.
Du bedes også allerede nu sikre at din
stophane virker, at vanduret ikke er utæt
og at adgangen til din stophane og vandur er i orden. Det skal være muligt at
foretage en reparation uden problemer,
hvis eksempelvis et skift af stophane eller nyt vandur bliver nødvendigt. Der skal
være en fri-arbejdsplads på ca. 60 x 60
cm og fri for jord under stophane og vandur. Kontakt eventuelt kontoret, hvis du
har brug for hjælp.
Haveleje – hvad dækker vores betaling?
Flere har spurgt til en specifikation af
vore haveleje opkrævning, så derfor oplyses at:
På hver halvårlig opkrævning betales
der til foreningen haveleje = 1,70 kr./m2,
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driftsbeløb kr. 50,00, fællestoilet kr. 37,50
og eventuel givet bod kr. 500,00/stk. Til
kredsen betales kontingent = kr. 50.00 og
abonnement for HaveNyt = kr. 55,00.
Januar opkrævningen indeholder herudover også afregning for vandforbrug og
eventuel forsikring.
Ny hæk
Igen i år vil vi i bestyrelsen hjælpe med
at indkøbe hækplanter, hvis du ønsker at
udskifte tjørnehække til ligusterhække.
Optagning af gammel hæk kan der også
gives råd/vejledning/hjælp til. Vores
hække skal være klippet 2. gang senest
den 1. oktober. Skifter du hækkene og
tager dem op sidst i september slipper
du for at klippe tjørnehækkene. Ny hæk
skal gerne vandes efter at den er sat, så
derfor bør denne sættes inden vi lukker
for vandet. Kontakt kontoret senest den

ROMALTPARKEN
KREDSEN
1. oktober 2016, sådan at nye hække kan
nå at komme hjem.
Træer og buske i haverne
Husk at gøre et sikkerhedstjek for at se
om dine træer i haven trænger til beskæring eller måske helt skal fjernes.
Vi husker vist alle hvordan et stort fyrretræ i et medlems have, væltede under
”Gorm” og faldt få meter fra en nybygget
udestue. Har du store buske, som du ønsker fjernet kan foreningens rendegraver
hjælpe med at grave dem op – forudsat
at der er en adgang på mindst 1 meter i
bredden. Kontakt vort kontor hvis du har
brug for hjælp til træer eller buske.
Hastighed = 20 km/timen – max!!!
Der køres stadig for stærkt på vores veje
– alle tiltag til trods.
Har du et forslag til hvad der kan gøres
ved det? Vi i bestyrelsen lytter gerne.
Sløseri – dovenskab – eller tankeløshed?
Enkelte medlemmer bruger vores container på en forkert måde. Affald sorteres
ikke som det bør. Vi har op til flere containere til pap, dåser og glas, men alligevel
kommer pap, dåser og glas i containere til rest-køkkenaffald. Og tro os, der
kommes også køkkenaffald i containere til dåser og glas – Uf!! Alt andet end
køkkenaffald i containere til restaffald
er bandlyst!! Sortering må vi kunne blive bedre til. Vi kan spare medlemspenge
hvis der sorteres ret. Vi betaler IKKE for at
komme af med pap, papir, dåser og glas –
så derfor: sorter, sorter - I vores kiosk kan
købes pantsække til tomme flasker, dåser

og glas. Sækken kan du selv aflevere på
genbrugspladsen og herved få eventuel
pant og betaling for sækken tilbagebetalt! Indtil nu har vi i år brugt kr. 2000 til
ekstra tømninger af vores containere!!
Skal der sættes kameraovervågning op
ved containerne og gives bod for sløseriet til ”syndere”? Har du et andet/bedre
forslag lytter vi i bestyrelsen gerne.
Post i haven
Vi har alle en postkasse eller anden form
for afleveringssted til breve og info ved
vores havelåge. I skal dog vide, at Postvæsenet har oplyst, at de af hensyn til dit
privatliv, IKKE aflevere forsendelser med
navn, hvis IKKE der er et lukket afleveringssted – en form for postkasse – Så
vi kan kun opfordre til, at du får et afleveringssted som er lukket.
Mere jord – mindre vand i haverne
Vi skal sige et stort TAK til ”Gården” for at
give os lov til at flytte hegnet ved bækken
længer ind på engen hvor hestene græsser.
Som bekendt har vi fået et godt gennemløb i bækken og den fremtidige renholdelse
ved bækken er nu til at overskue, da den
ekstra jord før hegnet gør det lettere at
holde bækken fri for bevoksning. Forhåbentligt undgår vi nu at haver ved bækken
oversvømmes.
”Mursten”
”Gården” har foræret de ”mur-sten” som
ligger på engen til foreningen. Bestyrelsen siger tak.
Kan du bruge stenene, flere eller alle kontakter du blot vores kontor.
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En hilsen fra Hestene på engen:
I må gerne kigge og snakke med os når I
kommer forbi. Vi synes at I – vores kære
naboer - generelt passer godt på os,
men vær rar ikke at give os nogen form
for mad – heller ikke æbler/gulerødder
– det kan vi ikke tåle. Enkelte har ”tabt”
haveaffald på vores græs-eng – lad venligst være med det – der kan være noget
i affaldet vi ikke kan tåle. Når vi går tur
på foreningens veje er det også rart at I
kører stille og roligt og giver plads til at
vi kan være der – Vi bliver meget bange
og forskrækket, hvis I kører for stærkt og
for tæt på os. Til sidst: Tak fordi I passer
bedre på os i tiden frem.

Borde og bænke - Telt til fest
Mangler du bord og bænke eller et telt til
fest? Kontakt et medlem fra festudvalget herom.

Fuglesang og fuglefløjt
Helligdage, lørdage og søndage efter kl.
12.00 må der IKKE benyttes haveredskaber/værktøj som larmer og dette overholdes stort set af alle. Støjende adfærd og
høj musik i haverne skal undgås generelt
og vi tilstræber at der er ro i haverne kl.
21.00. Skal der være Have-fest hos dig er
det bedst, at du meddeler det til dine nærmeste naboer i god tid før festen. NB: Nabofreden vil også have godt af, at du sørger for at festen på ingen måde er til gene
for dine naboer efter kl. 23.00.

Søndag den 4. september:
Romaltparken Vest nr. 11, 17, 22, 40, 50
og 53.
Romaltparken Hovedgade 13, 42, 61, 92,
94, 98 og 104.

Gas, Grill-mad, købmandsvarer –
Take Away
Alt dette kan du købe hos vores købmand –
Haves de varer du ønsker ikke, bestilles de
gerne hjem til afhentning dagen efter. Vores mad til sommerfesten stod købmanden
som bekendt for og det kan varmt anbefales
til eventuelle private havefester.
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Dyrlæge – Vildkatte
Husk at vi har en særaftale med vores
dyrlæge vedrørende katte – Vilde, som
tamme. Vaccination, neutralisering, tatovering, chipning og aflivning til nedsat
pris. Kontakt kontoret herom.
Fællesarbejde:
I september og oktober måned er der 4
søndage til dette – Her indkaldes
haverne til:

Søndag, den 18. september:
Romaltparken Vest 16, 28 og 46
Romaltparken Øst 7, 11, 14, 16 og 20
Romaltparkens Hovedgade nr. 16, 19, 36,
39 og 73
Søndag, den 2. oktober:
Kristrup Engvej 81
Romaltparkens Hovedgade nr. 8, 28, 64,
67, 68, 79 og 82
Romaltparken Vest nr. 14, 35 og 49
Romaltparken Øst nr. 10, 15 og 24.
Søndag, den 16. oktober:
Romaltparkens Hovedgade nr. 3, 15, 33,
34, 45, 53, 84 og 90

ROMALTPARKEN
KREDSEN
Romaltparken Vest nr. 13, 29 og 61
Romaltparken Øst nr. 2 og 22.
Er du indkaldt i september/oktober og
har du allerede deltaget i fællesarbejde i denne sæson er du også velkommen, men du behøver ikke deltage. Kan
du ikke deltage den søndag du bydes,
kommer du bare en anden søndag hvor
der er fællesarbejde. Alle medlemmer
har pligt til at deltage en gang i hver
sæson. Deltages der ikke tilskrives en
bod på kr. 500,00 på havelejen til betaling i januar måned. Alle medlemmer
kan finde sin ”arbejdssøndag” i vores
opslagstavle eller på vores hjemmeside www.romaltparken.dk Alle søndage
mødes vi kl. 09.00 ved kontoret. Fra kl.
10.30 er der gratis fælles kaffe/øl/vand
og rundstykker. Vi slutter kl. 11.00.
Til din kalender: Sæsonslut
Husk at sætte kryds i kalenderen den 30.
oktober – den sidste dag i sæson 2016.
Denne søndag vil der som vanligt være

vores lille arrangement. Se mere om
disse arrangementer i opslagstavle, på
FB og standere senere på året. Kontoret
holder juleferie søndag den 11., 18. og
25. december, samt 1. januar 2017.
Til sidst vil vi opfordre alle medlemmer til
at følge med i vores opslagstavle. Her er
de sidste nyheder at finde. Har du ris/ros/
et godt forslag/et ønske er du velkommen
til at kontakte os. Bestyrelsen og andre
frivillige hjælpere, gør gerne hvad de kan,
for fællesskabets bedste, men vi beder jer
huske, at det er frivilligt og ulønnet arbejde
som udføres og at der derfor kan være lidt
ventetid før ”tingene” bliver gjort. Har du
spørgsmål til bestyrelsen gøren og laden
er du altid velkommen til at kontakte os –
Kig ind på kontoret, hvor vi gerne har kaffen klar, eller ring på telefon 20 85 43 50.
Vi i bestyrelsen ønsker Jer alle mange
dejlige timer i haverne.
Venligst og pbv
Inger

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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VORUPKÆRPARKEN
KREDSEN
Sommeren går på hæld og det har været
en våd en af slagsen, lad os håbe på at
sensommeren byder på bedre vejr så vi
kan få gjort vores haver efterårsklar.

Alm. Brand. Vi har kun modtaget ca.
35 haver, der er interesseret og vi skal
mindst op på 75 før Alm. Brand vil tegne
forsikringer.

Grusstien, er i løbet af sommeren blevet
etableret, der gør det lettere for de havelodder der ligger på b.la. Timiankæret at
kunne komme mere tørskoet op på toiletterne. Tak for hjælpen til alle de frivillige som har givet et knap med.

Ansøgning om nybygning mv.
I forbindelse med nybygning, til- og ombygning, overdækket terrasse, terrasse,
drivhus og legehus, skal et bestyrelsesmedlem gennemgå plantegning og tegninger af huse/terrasser, samt foretage
opmåling på grunden, således at det nyetableret overholder de måle som står i
”Reglerne for byggereglementet i Randers
Kommune” inden materialet afleveres på
Østjyllands Kredsen.

Trailere-parkering
Det er desværre ikke alle, der har sat deres
medlemsnummer på et skilt sammen
med trailer. Vi har tænkt os at inddele
pladsen i båse og tildele hver trailer et
nyt nummer og derfor skal hver eneste
trailer-ejer kontakte bestyrelsen på
telefon 20 52 07 93 for at oplyse os om
enten det gamle havenummer eller blot
den nye haveadresse.

Bestyrelsen kan kontaktes på telefon
20 52 07 93 på mandage og torsdage
mellem kl. 18.00 og 19.00, hvor der aftales
et tidspunkt for gennemgang på grunden.

Parkering
Parkering foregår kun på parkeringspladserne. Der må ikke parkeres uden
for havelågen i længere tid. Har et havelod mere end én bil, skal bil nummer
2 parkeres på parkeringspladsen ved
fælleshuset Smut-Ind. Har man gæster
på besøg, skal disse parkere deres bil
på parkeringspladsen ved fælleshuset,
der kan også være et par biler nederst på
Fjordvang i højre side.

Flotteste klippede hæk 1. juli
Bestyrelsen blev enige om at prøve noget nyt i år, da de inspicerede de klippede
hække 3. juli. Der blev kigget efter hvilke
hække, der var rigtig flot klippet. Os fra
bestyrelsen tog billeder af hækkene og
bestyrelsen foretog en intern afstemning uden at vide, hvem der blev stemt
på. Vinder blev: Ditte Nielsen og Kristian
Christensen, Timiankæret 6, de vil modtage et gavekort på 200,- kr. til XL byg
Vorup. Tillykke med det.

Forsikring
Bestyrelsen har nu besluttet ikke at forsøge at tegne en fællesforsikring hos

Konkurrencer
Husk, at vi har konkurrence om det største græskar og den højeste solsikke.
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VORUPKÆRPARKEN
Meld jer til opmåling/vejning ved at lægge
en seddel i postkassen, Dildkæret 26.
senest 10. september 2016.
Konkurrencen om navn af den gamle kiosk blev til, at den nu fremover vil blive
kaldt kontoret, for ” Kontoret”
Lige et opråb fra Formanden. Da der er en
telefon til spørgsmål og andre ting som
kræver et svar fra et bestyrelsesmedlem
bedes man bruge telefon nummer

20 52 07 93 da formanden ellers modtager
rigtige mange opkald på privatnummeret,
hvilket irriterer hans arbejdsplads og familie. Håber at der blandt kolonisterne
vil være forståelse for dette og at man
derfor ringer på bestyrelses telefonen og
kun i nødstilfælde kontakter formanden
på privatnummeret.
Venlig hilsen
bestyrelsen
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VESTRE ENGHAVE
KREDSEN
Halvdelen af sæsonen er gået og alt står
frodigt, smukt og grønt.
Nye havelejere er kommet til. Velkommen
til jer 
Der er blevet leveret stabilgrus til at lukke diverse huller på grusvejen. Husk at
rense for ukrudt fra egen have og til midten af vejen.
Havekonsulenten har været forbi og vurderet de haver som er blevet udtaget til
præmie. De enkelte haver får besked om
de har vundet og inviteres til et lille arrangement.
Som før skrevet er der 40 års jubilæum i
Vestre Enghave i år. Vi har, af forskellige år-
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sager valgt, at udsætte dette arrangement
til næste år 2017. Nærmere info følger.
Der blev på generalforsamlingen den 9.
februar 2016 besluttet, at alle hække ud
til veje og stier, skal klippes ind til 20 cm
fra stammen. Dette skal udføres senest
den 1. oktober. Ligeledes skal træer, der
står tæt ved skel ud mod veje og stier,
beskæres med min. 2 meter, altså det
der hænger ud over hækken.
Husk at forslag/ideer, ris og ros vedr.
Vestre Enghave er velkommen. Enten
i postkassen ved infotavlen, til Gitte have nr. 10 eller Henriette - have nr. 4.
Venlig hilsen bestyrelsen

VASEN FESTUDVALGET
HUSK sensommerfest lørdag d. 8. oktober
i Fritidscentret.
Invitation afleveres i jeres postkasser
Festudvalget

VASEN
Nå, det var så den sommer! Eller var det?
Tab nu ikke modet. Vejret har ikke været
for godt, men august og september har
jo overrasket os før! Så måske…
Og så kommer alt det praktiske:
Der er stadig mange, der ikke har afhentet deres husnumre. Læg nu lige vejen
forbi kontoret i Vasen en søndag mellem
11 og 12.
På Hindbærstræde (tidl. vej 4) ved fællesparkeringen vil der blive drænet. Den
sidste rensning var åbenbart ikke nok.
Mange har forsømt deres haver denne sæson! Kan vi ikke blive enige om at
gøre det lidt bedre? Jeres naboer lider jo
også under snerler, der vokser gennem
hækken, toppen af hække der ikke bliver
klippet og ukrudt, der flyver fra den ene
have til den næste. Det bliver faktisk til
en kamp med naturen for de havefolk,
der gør en indsats.
Der er også for mange, der ikke møder
frem til fællesarbejde. Og det koster jo en
bod! Hvis I ikke kan deltage på datoen, så
kom til en af de andre datoer for fællesarbejde. Det er ikke nødvendigt at vente
til opsamlingen.
Men lad os nu slutte med en mere hyggelig ting: Husk, at du og din ægtefælle/partner er inviteret til Vasens 40 års
jubilæum. Det er den 3. september fra
kl. 16 til 22. Der vil være levende musik
- men hvis der er nogen, der har lyst til
at underholde ville det jo gøre det ekstra
festligt. Hold øje med hjemmesiden og
Facebook-siden.
Venlig hilsen bestyrelsen
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9 El-installation

9 Alarm & sikring

9 Industri

9 Hvidevare

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

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ
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A

10-15

KL.

NORMALE ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ....9.00 - 18.00
Fredag .......................9.00 - 19.00
Lørdag.......................8.00 - 16.00
Søndag ....................10.00 - 15.00
TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER
• Nyborgvej 3 • Randers SV • Telefon 86 42 38 22
Nyborgvej 3 • 8900 Randers • VORUP
Telefon
86 42 38
22
www.vorupgruppen.dk
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www.vorupgruppen.dk

BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm thomsens plads 1,. th
Tlf. 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com
Romaltparken: Inger Knudsen
Dronningensgade 13 st, 8900 Randers C
Tlf. 20 85 43 50, bestyrelse@romaltparken.dk
Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen, 6. tv.
8900 Randers, Tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com
Venezuela: Helle Ø. Thorsen
Falkevej. st. Lej 5, 8930 Randers NØ
Tlf. 28 15 34 05, helle3571@hotmail.com
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1/th, 8930 Randers NØ
Tlf. 53 54 74 28, fartil4randers@live.dk
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92, Mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
Vestre Enghave: Per Sørensen
Kredsbestyrelsen, Vestergade 48
8900 Randers. Tlf. 40 43 35 16
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaven Grenå
Christoph Angerer
Bavnehøjvej 1 2. tv, 8500 Grenå
Tlf. 21 14 63 49
Fælleskær, Grenå
Bent Hougaard
Havnegade 90, 8500 Grenå
Tlf. 40 84 67 07
Oasen, Grenå
Rudolf Becker
De Lichtesvej 27 U, 8500 Grenå
Tlf. 61 99 30 71

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HAVENYT medlemsblad for
Østjyllands kreds
Telefon 86 42 95 22
Ansvarshavende redaktør:
Per Sørensen
Fredensgade 2, 1. tv., tlf. 40 43 35 16
Kredskontor:
Vestergade 48, Randers
Kontortid: Onsdag kl. 17-19
Tlf.. kontortiden: 86 42 95 22
koloniranders@mail.dk
Kredsbestyrelsen:
Per Sørensen, Formand
Fredensgade 2, 1.tv., tlf. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk
Kasserer: Bitten Christensen
Tlf. 86 41 95 50
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
Egon Søjbjerg, tlf. 51 98 00 56
Bestyrelsesmedlemmer:
Orla Nielsen - V
Jacob Matz - B
Marianne Andersen - D
Steen Nielsen - D
Brian L. Friis - B
Havekonsulent
Henning Nygaard
Tlf. 22 81 05 70
bedst mellem 18-20
Tryk: BUCHS AS

ØSTJYLLANDS KREDS
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Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers

