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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Husk at melde til kredskontoret hvis du 
skifter navn eller adresse. Det skal ske 
senest 2 uger efter ændringen eller flyt-
ningen, men meget gerne før. Anfør have-
forening, vejnavn og nummer i kolonien. 
Skriv også den dato hvorfra det gælder.

ANNONCER
Som du kan se inde i bladet har vi har 
fået nye annoncører. Annoncerne er 
skaffet af Inger Knudsen, formand for 
Romaltparken. 

Vi vil her give en meget kort præsentation 
af vores nye annoncører og deres tilbud til 
kolonihavelejere.

Vi har en annonce fra BREINHOLT XL BYG 
på Ørneborgvej og firmaet tilbyder sig 
med alt indenfor træ, skruer, gas og hvad 
du nu skal bruge til dit kolonihavehus. Der 
gives tilbud på alle ikke nedsatte varer i 
butikken på 10 % så her er penge at spare. 
Der er ikke nogen bagatelgrænse ved køb.

Når du har fundet de ting du skal bruge 
fra BREINHOLT skal du ved betaling oplyse 
nummer 991000000, så fratrækkes der 
10 % ved kassen.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2017 ca.

Nr. 8 – 1/11 1/12 2017

Vi har også fået en annonce fra FLÜG-
GER FARVER, Byens malerfirma a/s Ma-
riagervej 57. Du kan se annoncen inde 
i bladet. Som det fremgår af navnet 
handles der her med alt indenfor maling 
og træbeskyttelse, pensler o.a. og der-
ud over handler forretningen også med 
brugskunst. FLÜGGER FARVER giver en 
rabat på 20 % på al maling og træbe-
skyttelse og 15 % rabat på andre varer. 
Forretningen blander gerne de farver 
som netop du skal bruge og denne farve” 
gemmes” på computeren så du kan få 
nøjagtig den samme farve næste gang 
du skal male hus eller andet. Ved køb, 
oplys konto: 20 85 43 50. 

Det skal lige understreges at tilbudde-
ne kun gælder for FLÜGGER FARVER på 
Mariagervej 57.

Og så vil vi fra bladudvalget opfordre 
kolonihavelejere til at støtte.

Alle vores annoncører, de støtter jo os ved 
annoncering i bladet. 

VURDERINGER
Der foretages ingen vurderinger i novem-
ber/december 2017 og januar/februar 
2018. Første vurdering er den 26 marts 
2018. Dog kan vurderingsudvalget fore-
tage vurdering af hus/have i nødstilfælde 
ved bestilling på kontoret i god tid. 

KREDSEN
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BJERGBYPARKEN

Sommeren er over os. Men desværre er 
vejret ikke, hvad vi kunne ønske os . I 
skrivende stund er der vandpytter selv på 
græsplænen.

Håber august og september bliver lunere 
og tørre.

Vores veje er virkelig udfordret af alt det 
her vand, Det gør det selvfølgelig ikke 
bedre, at flere tror det er en motorvej 
vi har. Jeg må endnu engang henstille 
til, at man overholder de 20 km/t. i hele 
Bjergbyparken.

Sommerfesten var virkelig en succes 
(omend det var hunde koldt ). Dejlig mad 
og god musik, og stemningen var helt i 
top. Tak til festudvalget for en god fest.

Bestyrelsen har foretaget havevandrin-
ger. Der er givet rigtig mange gule kort, og 
enkelte ophævelser. 

På hjemmesiden vil I kunne følge, hvad der 
sker den enkelte måned i Bjergbyparken.
Mange sommer hilsener 
Pbv
Mariann
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DRONNINGBORGPARKEN
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Vi er kåret som 
danskernes foretrukne bank

Vil du være kunde i
danskernes foretrukne bank, så kontakt

os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

8

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

år i træk

skuret, lægge gulv, og lave en ny gavl. Men 
så har det også givet os noget mere opbe-
varingsplads.

På den nye parkeringsplads skal trailerne 
holde parkeret.
Fra næste sæson kan I leje en plads til jeres 
trailer. Prisen for at leje beslutter vi senere.

Havernes tilstand
Langt de fleste lejere i Dronningborgparken 
passer deres have, som den skal passes.
Der hvor det nogle steder kniber, er rengø-
ringen af vejstykket uden for hækken.
Det gælder også 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 i haven er i første 
omgang en sag mellem lejeren og dennes 
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 hæk-
kene er pæne at se på i den sidste del af 
sæsonen.

Til sidst:
Det er vigtigt at følge med i, hvad der står 
i opslagsskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny parkeringsplads
Som I jo nok har lagt mærke til, så har vi 
fået en ny parkeringsplads.

Vi overtog tidligere på året Kløverengen 
6. Det var den eneste have, hvor der kun 
var køkkenhave og desuden et lille skur. 
Vi købte den til vurderingsprisen på 8.700 
kr. Anlæg af parkeringspladsen kostede 
15.500 kr. 

Vi besluttede at beholde skuret. Så vi har 
brugt lidt penge på at lægge nyt tag på 
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FJORDGLIMT ROMALTPARKEN

Kære medlem:
Regn og mere regn synes at være, hvad 
vi har fået mest af i sommer månederne 
– og dog. Der har været timer/dage uden 
regn og heldigvis har vi haft dejligt vejr 
til vores arrangementer. De fleste af os, 
har også haft mulighed for at komme ud 
og gøre lidt i haverne. Vi må håbe at sen-
sommeren giver et godt havevejr, såle-
des at vi kan få vores projekter for denne 
sæson færdige.

Vores forenings ordensregler, Kredsens 
ordensregler og vedtægter:
Har du/I ønske om at ændre disse, kan 
der fremsendes skriftligt forslag til for-
eningens kontor: 
e-mail: bestyrelsen@romaltparken.dk. 
Forslag vil blive medtaget på med-
lemsmødet i februar 2018.
På medlemsmødet skal du/I selv frem-
lægge og begrunde forslaget.
Forslag, som kræver behandling på 
kredsrepræsentantskabsmødet, frem-
lægges af generalforsamlingens valgte 
kredsrepræsentanter

Klager:
Er du utilfreds med bestyrelsens ar-
bejde eller andet, kan du indsende en 
skriftlig klage til e-mail adr. 
bestyrelsen@romaltparken.dk. Klagen 
vil blive behandlet og du vil modtage en 
skriftlig besvarelse. Er der ikke opnå-
et enighed, kan du anke til Østjyllands 
Kreds på Koloniranders@mail.dk. Vil du 
klage over øvrige frivillige medhjælperes 
arbejde, skal klagen rettes til bestyrel-
sen og IKKE til medhjælperen.

Den 27/7 var kredsbestyrelse og have-
konsulent på besøg, Vi var inde at se på    
de udvalgte haver, så må Vi se, om der fal-
der nogle præmier af til efteråret.

Ved samme lejlighed er der også præmie 
til største solsikke/græskar, om Vi så kan 
være med der i Fjordglimt, er en anden 
sag; dog er der en lille præmie internt i 
foreningen til den største/højeste.
Den våde sommer har rigtigt været kræs 
for dræbersneglene, alle medlemmer op-
fordres,så vidt muligt, at bekæmpe dem.
Pt.er fire haver til salg, hvis I skulle træffe 
interesserede.

På best.vegne: 
Carl Pedersen
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Assentoft    Tlf. 8649 4171    VAEL@VAEL.DK    VAEL.DK

 9 El-installation  9 Alarm & sikring  9 Industri  9 Hvidevare

Festudvalgets arrangementer
Alle arrangementer i sæsonen, fik en god 
opbakning fra alle og der skal gives en 
stor tak til den frivillige arbejdsindsats. 

Fællesarbejde i 9. måned 

2. september
KE 79, RV 5, 17, 33, 34, 39, 48, 61, 63, 
RØ 16 
RH 1, 12, 30, 39, 46, 53, 56, 61, 63, 69, 
70, 71, 80, 94, 98,

16. september
KE 73, 75, 83, RH 3, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 
51, 57, 67, 77, 92
RV 11, 24, 26, 28, 43, 50, RØ 22

Der er ikke fællesarbejde i oktober måned.

Vores Hække
Hække skal være klippet på alle si-
der senest 1. oktober 2017. Hække må 
max være 180 cm høje og skal være 
minimum 160 høje ( jf. medlemsmøde i 
1995 og 1996). Hække mod åbne vidder 
– marker og enge – må gerne være la-
vere. Er din hæk blevet bred og utæt, er 
efteråret et godt tidspunkt til at få klip-
pet ind. Hækkene vil blive mere tætte og 
dermed langt pænere, når vi kommer til 
foråret. Du må IKKE klippe nabo-hække 
lavere end 180 uden du har aftalt dette 
med din nabo.

Kollektiv forsikring:
Ønsker du at komme med i vores kollekti-
ve forsikring kan du tilmelde dig denne på 
vores kontor. 

ROMALTPARKEN
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Årlig præmie fra 1/1-2018 kr. 910. Ved ska-
de: kontakt vort kontor i haveforeningen.

Vandaflæsning 2017
Medio august fik alle medlemmer et af-
læsningskort til brug ved aflæsning af 
vandur. Kortet blev omdelt i Jeres post-
kasse ved haven og I fik en sms, da dette 
skete. Aflæsning skulle være vort kontor 
i hænde senest den 1. september 2017. 
Har du ikke allerede afleveret kortet, skal 
du gøre dette senest 5. september 2017. 
Modtages der ikke aflæsning, vil dit for-
brug blive skønnet og du vil blive tildelt en 
bod på kr. 500,00.
Tjek allerede nu, at din stophane let kan 
åbne og lukke og at den er tæt, at dit vandur 
ikke er revnet etc. Sørg for at stophane og 
vandur er tilgængelig – dvs. at der er plads 
til at gøre eventuelle reparationer. Har du 
spørgsmål/brug for vvs hjælp? - Ring ger-
ne til foreningens kontor på tlf.: 20854350.

Sæsonslutning
Der lukkes for vandet lørdag, den 28, ok-
tober 2017. Efter lukning, bør I huske at 
tømme Jeres rør for vand, lukke stop-
hanen og dække stophane og vandur af, 
således at frosten ikke får fat. Vi samles 
denne lørdag omkring kiosken og tager 
vort flag ned for sidste gang i sæson 
2017. I modtager alle en sms med nær-

ROMALTPARKEN

mere info omkring dette arrangement. 
Der vil ligeledes komme opslag herom. 
NB: Næste sæson starter lørdag, den 24. 
marts 2018

Havepræmier:
De haver som fik flest point og som er 
udvalgt til præmier, vil inden længe mod-
tage brev fra kredsen med en invitation 
om overrækelse af præmie. Dette bliver 
en aften i fællesregi med udvalgte med-
lemmer fra alle haveforeninger i Kredsen. 
En aften med gaver, hygge og gratis, god 
mad for medlem m/ledsager.

HaveNyt
HaveNyt har hidtil været udgivet i no-
vember og januar måned. Af spare-hen-
syn slås disse to numre nu sammen og i 
stedet udkommer der et HaveNyt til de-
cember. Her vil alle ”officielle” oplysninger 
vedrørende generalforsamling og kreds-
repræsentantskabsmøde i 2018 fremgå.

Til slut:
Vores Info-Nyt omdeles sidste gang 1. 
september. Dette omdeles i Jeres post-
kasse ved haven. Info-Nyt 1. oktober og 
1. november vil være at finde på vores 
hjemmeside. En sammendrag af disse vil 
komme i HaveNyt til december. Vi ønsker 
jer alle en dejlig sensommer. 
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Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

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

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

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

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER

Så gik juli. Vi ved godt, at også august er 
gået, men den er svær at skrive noget om, 
når teksten skal indleveres 2. august. Det 
er jo ikke ligefrem et dagblad…

Men hvad med juli? Tja… den var jo ikke 
ligefrem som Solkysten. Meget regn og 
en del blæst. Men da heldigvis også gode 
dage med sol. Meget vand på vejene, som 
heldigvis nu hurtigt opsuges af drænene. 
Og vand i haverne? Ikke meget at se, når 
man går en tur. Dejligt!

Når I læser det her håber vi, at august 
har været bedre – og at september bliver 
dejlig. Men Vasen ligger jo i Danmark og 
får dansk sommervejr. Så må man bare 
ryste det af sig og være glad for, at haven 
jo er dejlig i stort set al slags vejr!

Siden sidst har der som næsten sæd-
vanligt ligget alt muligt mærkeligt affald 
i skuret, som ikke hører til der. Det har 
været et problem i mange år, men der er 
åbenbart altid nogen, der enten ikke kan 
finde ud af reglerne eller som bare er li-
geglade. Det er efterhånden ved at være 
temmelig trættende, men nu nævner vi 
det alligevel igen!

I juli fik vi nedgravet en ny septiktank til 
fælles brug ved redskabshuset på plad-
sen. Der var opstået en læk i den gamle. 
Men nu (2. august) fungerer systemet 
altså igen.

Og så har der været hyggelige arrange-
menter henover sommeren. Vi har et me-
get aktivt festudvalg, som bruger megen 

VASEN
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tid på at arrangere hyggeligt samvær for 
os alle. Hvis man ikke har deltaget i disse 
arrangementer, så må det næsten skyl-
des, at man ikke har prøvet. Prøv det! Det 
er hyggeligt og dejligt afslappet samvær.

Bestyrelsen ønsker jer en rigtig dejlig 
sensommer 2017

Til orientering
Vedr. Plantemarked den 17. September:
Grundet ændring af dato for efterårsfe-
sten vil

Der ikke blive salg af forfriskninger.

Man er selvfølgelig velkommen til at bytte 
planter alligevel!

Festudvalget vasen 

INVITATION EFTERÅRSFEST

Bemærk ændring af dato til 
16. September 2017

Festudvalget inviterer til efterårsfest 
på festpladsen lørdag d. 16.september 
2017 kl. 18.00.

Der bydes på lækker buffet samt kaffe og 
kage senere og der kan købes øl, vand og 
vin til gode priser.

Der vil være levende musik fra 20.00 til 
24.00, så der er mulighed for en svingom 
og der vil også være amerikansk lotteri 
med mange fine gevinster.

Pris for hele herligheden er 100,00 kr.

Bindende tilmelding senest fredag 
den 1. september.

Betaling skal ske SENEST d. 6. september 
til Karin eller Poul Erik.
Poul Erik 42 27 07 42
Karin  22 81 52 05
ring venligst før du kommer.

VASEN
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Ja så gik den sommer. Lige om lidt går 
det på hæld med de lyse nætter og det 
begynder at falme trint om land.

Nu skal det jo ikke altid handle om vejret, 
det er bare så svært at komme udenom. 
Vi har faktisk investeret i en ny vejhøvl til 
Venezuelas hårdt prøvede vejnet. Jesper 
kæmper en brav kamp mod elementer-
nes rasen, og forsøger at holde vores veje 
farbare. Al den regn der er kommet over 
sommeren har ikke ligefrem hjulpet til, 
men vi kæmper videre. Tak for det Jesper!

I Juni måned havde vi, en meget grim 
hændelse i kolonien, med et hundeover-
fald. Det gik desværre ret galt med den 
lille hund, der blev angrebet af en stor 
bidsk hund, og desuden blev en havelejer 
også bidt i samme omgang. Den lille hund 
er efterfølgende blevet opereret adskil-
lige gange, med store omkostninger til 
følge. Det har været et mareridt for den 
lille hund og dens ejer.

Bestyrelsen holdt et hasteindkaldt 
møde, og havelejeren med den angrebs-
lystne hund er efterfølgende blevet sagt 
op i Venezuela. Vi kan på ingen måde 
acceptere at mennesker og dyr ikke kan 
færdes sikkert i kolonien, og det kræver 
handling og konsekvens når der sker så-
danne hændelser. Desuden er sagen poli-
tianmeldt, og hundeejeren kan se frem til 
en bøde, for overtrædelse af hundeloven.

Vi har haft besøg af Randers kredsens ha-
vekonsulent, og de haver der denne gang 
er nomineret er følgende: Bådevænget 

26, Kronprinsvejen 12, Grevindevejen 10, 
Grevindevejen 11, Hertugvejen 16, Her-
tugvejen 11, Kongevejen 10, Kongevejen 
14, Baronessevejen 18, Baronessevejen 
24, Baronessevejen 29. Man kan højst 
modtage præmie hvert femte år.

De nominerede haver er udvalgt af de ha-
velejere der fik præmier sidste år, og har 
således intet med bestyrelsen at gøre. 
Selvom man er nomineret betyder det 
ikke nødvendigvis man får præmie. Der 
er mange kriterier der først skal gen-
nemgås af det ekspertpanel der klarer 
det. Hvis man vinder præmie får man et 
personligt brev om dette, og en invitation 
til præmieoverrækkelsen der som regel 
foregår i november måned.

Der kommer også opslag i opslagstavlen 
i kolonien om dette

Jeg skulle hilse fra konsulenten og sige 
han var ret begejstret for flere havers 
nytænkning i forhold til kreative ideer og 
dyrkning af alternative afgrøder. 

De fællesarbejder der indtil videre er af-
viklet har været godt besøgt, men vi vil 
da stadigvæk gerne se flere havelejere 
der vil møde op og give et nap med vores 
fællesområder, og det uanset om man 
benytter disse eller ej. Der er desvær-
re en tendens til at det er Tordenskjolds 
soldater der møder op fra de forskellige 
veje, om man kan lave lidt eller meget 
bliver man ikke klandret for, det er bedre 
at deltage frem for det modsatte uagtet 
indsatsen. Det er samtidigt en rigtig god 

VENEZUELA
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mulighed for at møde andre i kolonien, 
som man måske ikke ser ellers. Jeg vil 
gerne opfordre alle de nye havelejere til 
at møde op og være en del af det fælles-
skab vi jo er i bund og grund. Så får man 
måske ovenikøbet udvidet sin horisont.

Vores dejlige Venezuela fylder 70 år i 
2018, og uanset om undertegnede er 
formand eller ej så planlægger besty-
relsen en fødselsdagsfest for alle ha-
velejerne. Vi modtager gerne forslag til 
underholdning og lignende, og datoen 
kommer senere i Havenyt.

Vi har i bestyrelsen selvfølgelig også væ-
ret på flere havevandringer i sommerens 
løb. Det er desværre tit og ofte de samme 
haver der er misligholdte, og derfor er vi 
begyndt at opkræve porto for de gule kort 
der skal sendes hjem til havelejerne med 
posten. Det skal ikke gå ud over resten af 
foreningen, at der er nogle få der er ret li-
geglade med udgifter de pålægger vores 
fællesøkonomi. Det koster 27 kroner at 
sende et prioriteret brev nu om dage, og 
det bliver lagt på næste opkrævning af 
havelejen. Så hvis ens haveleje er steget, 
kan det jo være et sted at starte.

Bestyrelsens dygtige sekretær Jytte 
Lindenfeldt gør et kæmpemæssigt styk-
ke arbejde i forhold til at få breve og med-
delelser sendt rundt til jer, hvad enten I 
opholder jer i haverne i sommertiden, 
eller kommer til og fra, så vær venlige at 
tjekke for post, i jeres postkasser. Det er 
frustrerende at yde en stor indsats for at 
få tingene til at fungere, og derefter op-

leve folk klage over de ikke vidste vi hav-
de sendt besked om det ene eller andet. 
Kom ind i kampen tak.

Den næste event der kommer til at foregå 
i festudvalgets række af arrangementer 
er efterårsfesten i Remisen. Der kommer 
opslag i kolonien om dette. Loddesalget 
fortsætter lidt endnu om lørdagen, og 
det er til fælles bedste og arrangementer 
overskuddet går til. Desuden er der jo en 
god chance for at få en gevinst.

Det afholdte loppemarked gik godt, der 
var mange der fik lavet en god handel, 
med uundværlige sager til hjemmet, og 
det gav en god skilling i festudvalgets 
kasse. Så stor tak til jer der fulgte og bar.

Formanden har talt for denne gang, og 
fortsat god sæson ønskes herfra. Jeg 
satser personligt på en” Indian Summer” 
i September som sidste år !!!!

Hilsen Annette

VENEZUELA
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VENEZUELA

Der bliver ofte kørt for stærkt på vores 
veje i kolonien både på Bådevænget og på
Sidevejene og selv om der står max 20 km. 
Må man altså meget gerne køre mindre.
Vil I også være søde, at opfordre jeres 
gæster til at holde på P-pladsen langs 
med bålpladsen
Istedet for at køre rundt i kolonien, for 
der kommer altså tit mange biler.
For at få dæmpet farten på Bådevænget 
og hen til efter legepladsen har vi bedt 
Kredsen om at høre Randers kommune 
om mulighederne for at få etableret 4 
bump. Når først man er kommet ned i fart 
håber vi da ikke folk sætter farten op igen.

Vi har også bedt Kredsen om at få kom-
munen til at udbedre bolværket og evt. 
kystsikre ud for legepladsen. Det er det 
laveste område i kolonien, og der er intet 
gjort i årevis, med det resultat at græs-
plænen ofte er oversvømmet og derfor 

ikke kan bruges i flere dage lige som det 
også er svært at få slået græs, hvilket 
kan ses af billedet.

Vi har fået lavet flere nøgler til trailer-
pladsen, så hvis der er nogen, der har 
brug for en nøgle kan de købes hos Jytte 
Lindenfeldt, Adelsvejen 2 for 100 kr.

Bestyrelsen går havevandring mandag 
den 14 august og holder efterfølgende 
bestyrelsesmøde i Ternen

Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige fortsat 
god sommer, for nogen vil nok mene, at vi 
ikke har haft en sommer i år. Men allige-
vel – for når man som jeg er her hele tiden 
har der altså trods alt været mange gode 
stunder og det håber jeg da fortsat vi får.

Med venlig hilsen
Jytte Lindenfeldt
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Så kom solen og varmen også til Vestre 
Enghave…..ind imellem i hvert fald ☺ Og 
nu banker efteråret på døren. Måske vil 
det give lidt mindre regn end sommeren 
har budt på.

Gurli er trådt ind i bestyrelsen som besty-
relsesmedlem i stedet for Jacqueline, der 
flytter fra Randers. 

Til arbejdsdagen den 1. juli, var der dukket 
fint med mennesker op, dog kun halvde-
len af haverne. De fremmødte gav en go’ 
hånd med til diverse opgaver og mange 
blev og grillede. Tak for arbejdsindsatsen 
og en rigtig hyg’li dag. Vi har uddelegeret 
de opgaver vi ikke nåede på arbejdsdagen 
til de nogle af de personer, der ikke kunne 
møde denne dag. 

Husk at vi den 2. september, holder arran-
gement med haverundtur og efterfølgende 
grillhygge på fællesarealet. Info om dette 
i infotavlen og på FB. Vi håber at se rigtig 
mange Vestre Enghave kolofolk denne dag.

Sidste års vindere af havepræmier, har ud-
valgt 4 haver, som er kommet i betragtning 
til dette års præmieoverrækkelse. De en-
kelte haver som havekonsulenten har ud-
valgt til præmie, får besked senere på året.

Der er blevet gravet elkabel ned i den ene 
sidevej og her er der 2 haver koblet på det-
te el-net. Hvis man ønsker el til sin have, 
kontakt da Verdo. 

Bestyrelsen er i skrivende stund i gang 
med at finde ud af om vi kan lave en billig 

KREDSENVESTRE ENGHAVE
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forsikring til den enkelte have. Det skulle 
der være mulighed for gennem koloniha-
veforbundet. Mere info følger, så hold øje 
med infotavlen og vores gruppe på FB.

Bestyrelsen tager på haverundtur/tjek 
søndag den 1/10. Dette er også dagen for 
sidste påkrævet klipning af hæk i år. Vi vil 
påminde om, at den enkelte have skal hol-
des fri for ukrudt uden for egen hæk og ud 
til midterrabatten. 

Der vil på et tidspunkt i oktober, blive leve-
ret stabilgrus til udjævning af huller i ve-
jen. Bunken kommer til at lægge for enden 
af vejen ved fællesarealet. Det skal poin-
teres, at det ikke er til privat brug og at vi 
selvfølgelig hjælper hinanden med at fylde 
vejens huller ☺

HUSK vi lukker for vandet den sidste 
søndag i oktober – den 29/10 kl. 10. 

Herefter vil det være en go ide, at åbne 
for vandhanerne i egen have.

Vi vil allerede nu minde om, at der er ge-
neralforsamling i starten af 2018, sidst 
i januar eller først i februar. Den præci-
se dato, kommer i Have Nyt senere på 
året. Derudover i infotavlen og i vores 
gruppe på FB. Har du/I forslag til den 
kommende generalforsamling og/eller 
ønsker du/I at stille op til bestyrelsen 
eller festudvalg, kan det enten sendes 
på Vestre Enghaves mail eller lægges i 
postkassen.

Vi skal til sidst takke Arif, for at han slår 
græsset på fællesarealet.

Ris/ros/gode ideer og flødeboller er stadig 
velkomne. ☺ Rigtig rare efterårshilsner 
Jytte, Gurli og Henriette.
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Indlæg til Have Nyt nr. 7 2017 fra 
Vorupkærparken
Først velkommen til de nye havelejere. Vi 
håber, at I vil finde jer godt til rette. Det er 
dejligt at se, at de udbudte haver hurtigt 
bliver solgt. 

Og det blev så året, hvor der kun blev gan-
ske få rigtige sommerdage i juli måned, 
men heldigvis er vi mange i kolonien, som 
nyder at være her uanset vejret, og have-
planterne stortrives. Vi kan jo håbe på en 
god, solrig indian summer.

Vi har havelejere, som med flid og snil-
de får fremelsket ekstraordinært flotte 
planter, som f.eks Jens Fjordhauges 
imponerende kongelys
 
Hvis du i din have også har planter, som er 
så flotte, at du gerne vil vise dem frem, så 
kontakt bestyrelsen. Vi kan altid være til 
inspiration for hinanden.

Containerplads
Som alle kan se, er der nu blevet rejst 
et flot plankeværk om den nye contai-
nerplads, og bestyrelsen takker alle de 
frivillige, som har arbejdet med det. Vi 
har også oplevet godt fremmøde til fæl-
lesarbejdsdagene, så området omkring 
Smut Ind igen fremstår fint med nyt ral, 
planter og lugede bede.

Vandværk
På det seneste bestyrelsesmøde i 
Strømmens Vandværk blev taksterne for 
2018 vedtaget, og som det ser ud nu, får 
vi ingen stigninger hverken i fast afgift 
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eller forbrug. Taksterne skal dog godken-
des af Randers Kommune, men det plejer 
ikke at give problemer. Så vi kan se frem 
til endnu et år uden lejestigninger.

Problemer med muldvarper og mosegrise?
Så er der hjælp at hente.

Vi har haft en havekonsulent på be-
søg i vores kolonihaveforening, og han 
nævnte et gødningsmiddel: Gro green, 
M-stop, som er særdeles effektivt mod 
muldvarper og mosegrise.

Det er et gødningsprodukt, som er or-
ganisk og derfor ganske uskadeligt. Det 
strøs som anden gødning og helst i regn-
vejr, eller også skal der vandes bagefter. 

Gødningen har en lugt, som dyrene ikke 
kan lide, men vi mennesker kan ikke re-
gistrere lugten. Der gødes 2 gange i en 
sæson. Havekonsulenten anbefalede, at 
hele haven gødes første gang. Derefter 
kunne man gøde rundt ved hækken, så 
dyrene bliver holdt på afstand. 

Pindsvinevennerne
På baggrund af at der er blevet fundet 
et tilskadekommen pindsvin i en af vore 
haver, vil bestyrelsen hermed videre-
bringe en opfordring fra Pindsvineven-
nerne. Alle tilskadekomne pindsvin, som 
er indleveret til pindsvinevennerne, skal 
sættes ud i nye ”hjem”, når de er friske 
og raske igen. Så hvis der er nogle have-
lejere, der har lyst til at have et pinds-

VORUPKÆRPARKEN
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vin boende og overvintre i haven, kan de 
skrive sig på listen, som er ophængt på 
informationstavlen. 

Pindsvin er nyttedyr, der bl.a. spiser 
snegle. Det er ikke vanskeligt at lave et 
pindsvinebo, og yderligere information 
om dette kan findes på www.pindsvin.dk

Sports- og legeudstyr
På baggrund af at der heldigvis er kom-
met rigtig mange børn til vores have-
forening, har vi indkøbt en del sports-
udstyr, som kan anvendes på plænen 
ved Smut Ind. Al udstyr er til låns og må 
selvsagt ikke fjernes fra pladsen. Der er 
tale om fodboldmål, basketballmål og 
badmintonnet. Bolde og ketsjere findes 

i buret under halvtaget ved container-
pladsen. Toiletnøglen passer til låsen, og 
redskaberne skal selvfølgelig låses inde 
igen efter brug.

Vis hensyn til både miljø og naboer
Der er desværre stadig havelejere, som 
tømmer tørklosettet ved nedgravning i 
egen have. Det burde være unødvendigt 
at slå fast, at denne fremgangsmåde ikke 
er tilladt. Det er skadeligt for miljøet og for 
forholdet til naboerne, og desuden helt 
unødvendigt, når vi har en velfungerende 
udslagskumme. 

Forholdet til naboerne er særdeles vigtigt, 
når vi bor så tæt, som vi gør. Det kan af 
og til være vanskeligt ikke at komme til at 

VORUPKÆRPARKEN
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overhøre højrøstede samtaler eller dis-
kussioner, eller lytte til musik, som er lidt 
for høj. Man bør også være opmærksom 
på ikke at anvende støjende maskiner tid-
ligt eller sent på dagen.

Hunde kan også være generende for na-
boerne. Måske er man som hundeejer slet 
ikke opmærksom på, at det kan være et 
problem, at hunden gør. Det første skridt 
på vejen til godt naboskab kan være, at 
de havelejere, som føler sig generet af en 
glammende hund, henvender sig til hun-
deejeren, som så kan få problemet løst. 
Det er bestemt ikke forbudt at have hund i 
vores haveforening, men den må ikke ge-
nere nogen.

Og nu bliver det snart tid til hækklipning 
igen, og i det gode naboskabs ånd er det 
en god idé at stemme højden af med na-
boen og klippe helt ind over toppen af 
hækken. Igen kan der her være tale om 
misforstået hensyn, hvis man er i tvivl 
om, hvordan naboen ønsker hækken 
klippet. Tal om det. De 180 cm er ikke til 
diskussion, men det kunne være, at man 
i fællesskab ønskede en lidt lavere hæk.

En kolonihaveforening er et fællesskab, 
hvor der skal være plads til forskellighed. 
Så lad os dyrke det gode naboskab og løse 
problemerne sammen, inden de vokser os 
over hovedet og skal gøres til klagesager.

Havesyn
D. 1. oktober vil der igen være eftersyn af 
hække og græsplæner – herunder også 
bagland.
Fortsat god eftersommer
Bestyrelsen

VORUPKÆRPARKEN

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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BESTYRELSEN, FORMÆND PRAKTISKE OPLYSNINGER

ØSTJYLLANDS KREDS

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

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

Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen 6. tv. 
8900 Randers, tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com

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

Vorupkærparken: Dennis Lind 
Husarvej 20 1 th, 8930 Randers NØ
Tlf. 61 14 39 46, 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: Henriette Sørensen  
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf. 26 22 75 86

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

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

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

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

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

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

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

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

Kasserer:  
Bitten Christensen, tlf. 86 41 95 50

Næstformænd:  
Gunnar Vitting, tlf. 53 29 78 74
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

Tryk: BUCHS AS
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