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HUSE

PRISEKSEMPLER:

50 m2
55 m2
60 m2

KR. 496.000
KR. 530.000
KR. 558.000

BYGNINGSBESKRIVELSE:
 Støbt sokkel
 Indvendige afløbsinstallationer
 Råhus inkl. døre og vinduer
 Formalet udvendig beklædning
 Gitterspærskonstruktion
 Betontagsten
 Indvendig beklædning
gips eller profilbrædder
 Indvendige døre og lister
 El-installation
 VVS-installation
Isolering:
Gulv 200 mm
Loft 200 mm
Vægge 150 mm

FRI INDRETNING:
Vi laver et forslag til en grundplan og du har frie hænder
til at flytte på de indvendige
vægge samt døre og vinduer.

Tlf. 25 85 69 11
WWW.COMBIGRUPPEN.DK

Lederen
Efter en lang vinter kribler det i jorden
og i os, havefolket. Nu kan vi snart komme i gang med alle de projekter, vi har
brugt måneder på at planlægge. Det kan
KUN gå for langsomt.

Af Preben Jacobsen / Forbundsformand

Nu går arbejdet
i gang i haverne.

Det er dog ikke kun haverne, der går en
travl tid i møde. Også på forbundskontoret og hos alle tillidsfolk i kolonihaverne,
er der travlt.
Vi er gået ind i et nyt årti, ind i
fremtiden, og står ved foden af et nyt
Kolonihaveforbund. Som I vil kunne
læse i resten af denne leder, indleder vi årtiet med udvikling på flere
planer.
Hvordan ser fremtidens
Kolonihaveforbund ud?
Som organisation mærker vi et stigende pres såvel udefra som indefra. Eksterne love og regler bliver opstrammet
og internt er der stort ønske om større
medlemsindflydelse og gennemsigtighed i vores organisation.
Derfor var det en nødvendig og vigtig
beslutning vi traf, da vi på vores kongres
i Odense i 2018 besluttede, at der skulle
nedsættes et organisationsudvalg. Dette
udvalg skal fremlægge et beslutningsforslag om en fremtidig organisering
af Kolonihaveforbundet på kongressen
i 2021.
Frem til sensommeren 2021 skal
udvalget i samarbejde med et konsulentfirma afdække muligheder, hente
inspiration og inddrage medlemmer,
foreninger og kredse via interviews
og fokusgrupper rundt omkring i
landet.

KOLONIHAVEFORBUNDETS
HOVEDKONTOR OG REDAKTION
Smedeholm 13 C, 2. th.
2730 Herlev
Tlf. 38 28 87 50
info@kolonihave.dk
www.kolonihaveforbundet.dk

Udvalget skal så fremstille dets
løsningsforslag på baggrund af dets
kommissorie, beslutninger truffet på
hovedbestyrelsesmødet i november
2019 og den viden, der indhentes via
undersøgelserne og research.
Vi glæder os til at komme i gang med
arbejdet, og vi skal nok holde jer opdaterede via de kommende udgaver af
Havebladet.
Hvor er det sociale sigte?
Vi skal udvikle os samtidig med, at vi
bevarer de gode værdier. Det sociale
sigte er én af de vigtigste grundpiller
i kolonihavebevægelsen, men det er
under pres. Lovgivningen er ikke altid
klar i spyttet, når det drejer sig om
kolonihaver.
Vi er naturligvis meget glade for den
sikkerhed, som Kolonhaveloven giver
os, men det er ikke nok, og i mange
tilfælde er vi ”lovløse”. Myndighederne
stiller pludseligt fordyrende krav til
byggeri, der kan sidestilles med de
krav, de stiller til byggeri af parcelhuse. I forbindelse med f.eks. kloakeringen af vores haveforeninger, der ligger
på lejet jord, er reglerne uklare. Hvor
stopper grundejerforpligtigelsen og
hvornår overtager lejeren?
Det kan have stor betydning for vores
medlemmer, da man som lejer af
jorden ikke har de samme lånemuligheder, og lånemulighederne kan have
stor betydning ved finansieringen af et
kloakprojekt.

KONTORETS TELEFONTIDER

ANNONCEEKSPEDITION

HAVEMAILEN

Mandag-torsdag  . . . . . . . . 10-12
Fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket
Personlige henvendelser sker efter aftale

Vendemus ApS
Tlf. 72 22 70 80
jan@vendemus.dk
www.vendemus.dk

Spørgsmål modtages
gerne pr. mail og
svar gives normalt i
løbet af en uges tid.
Følg os på Facebook
gruppen I Haven med
Kolonihaveforbundet.

TELEFON, 38288750
Juridisk rådgivning: tryk 1
Foreningsservice økonomi/forsikring: tryk 4
Øvrige: tryk 9
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Havebladet er blevet miljøcertificeret
Vi forsøger hver dag at gøre noget lidt bedre.
Som I kan se, har Havebladet fået et nyt format.
Derudover er det blevet miljøcertificeret. Vi er
rigtig glade for at kunne fortælle jer, at vi blandt
andet er med til at bevare dyreliv og miljø i
verdens regnskove, sikre bæredygtig udvikling,
fremme forholdene for arbejderne og deres lokalsamfund samt forbedre økologisk og biologisk
mangfoldighed i skovdriften. Det ligger i god
tråd med vores ønske om at fremme det grønne
og støtte op om en bæredygtig verden.
Hvad er din oplevelse af Havebladet?
Det er vores ambition, at Havebladet skal føles
relevant for alle vores medlemmer. Fra unge
til ældre – fra børnefamilier til par, singler og
seniorer. Vi ønsker at komme omkring de emner,
der fanger vores store og varierede læserskare og
som kan inspirere til livet i haven. Det er en stor
ambition, som ikke kan indfris uden viden. Vi har
brug for at vide hvad I, læserne, synes om bladet
og hvad I evt. mangler.
Derfor igangsætter vi en tilfredshedsundersøgelse af Havebladet i de kommende måneder.
Undersøgelsen vil være et digitalt spørgeskema,
som I kan tilgå og besvare via et link. Vi udsender
dette link til alle haveforeningernes bestyrelser,
som videresender det til de mailadresser, der står
anført på jer i medlemssystemet.
Velkommen til sæsonstart og til fremtiden
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skal kloakeres. Kolonihaven og fællesskabet betyder meget for hendes liv, både fysisk og mentalt,
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FORÅRSTILBUD

SPAR kr.100 på
Plænepakken

BioNutria Plænepakke
10 l BioGolf NPK 13-1-7 og 5 l BioStar ClassicXL samt
BioDuo Gødningsspreder. Komplet flydende gødning
til alle havens planter.
Vejl. udsalg pr. pakke kr. 399,95

SPAR kr. 100,-

Nu kun pr. pakke 299,95
Plænepakke Refill
10 l BioGolf NPK 13-1-7 og 5 l
BioStar ClassicXL
Har du allerede BioDuo Gødningssprederen er Refill pakken noget for dig.
Vejl. udsalg pr. pk. kr. 279,95

SPAR kr. 30,-

Nu kun pr. pakke 249,95

Fås
også som
refill uden
BioDuo

SPAR FRAGTEN
– del en hel palle

Gå sammen med dine naboer og køb en hel palle med 24
stk. BioNutria Plænepakke
eller 24 stk. BioNutria Plænepakke Refill.
Samme gode tilbudspris pr.
pakke – fragtfrit levereret til
én adresse i Danmark.
Gødning fra BioNutria giver ingen gener for hverken mennesker,
dyr eller maskiner – f.eks. robotplæneklippere.

Tilbuddene er gældende hele uge
12 til og med den 22. marts 2020.

Køb direkte ved producenten – bedre pris – bedre service – bedre rådgivning

Den direkte vej
Den
direkte
vej
til en pesticidfri have
til en pesticidfri have
BioNutria leverer det mest komplette gødskningssystem, der tilfører/
BioNutria leverer det mest kompletsikrer planternes behov for samtlige
te gødskningssystem, der tilfører/
17 livsnødvendige næringsstoffer.
sikrer planternes behov for samtlige
17 livsnødvendige
næ
ringsstoffer.
Hos
BioNutria har vi en
stor
faglig viden. Er

I en gruppe eller havekreds, der ønsker lidt
Hos
BioNutriaerhar
vi en stor faglig
viden. Er
ekspertviden,
I velkommen
til at kontakte
Ios.
enVigruppe
eller
havekreds,
der om
ønsker
lidt
kommer
gerne
og fortæller
havens
ekspertviden,
er behov
I velkommen
til at kontakte
planter og deres
for næringsstoffer.
os. Vi kommer gerne og fortæller om havens
Læs om BioNutria Plænepakke og se gødplanter og deres behov for næringsstoffer.
ningsplan for hele haven i vores katalog på
Læs om BioNutria Plænepakke og se gødbionutria.dk
ningsplan for hele haven i vores katalog på
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev. Send en
bionutria.dk
mail til ran@bionutria.dk
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev. Send en
mail til ran@bionutria.dk

Personlig rådgivning
Jeg hedder Rasmus NielPersonlig
rådgivning
sen, og er din
personlige
Jeg
hedder
Nielrådgiver
hosRasmus
BioNutria.
sen,
og planteskolegartner
er din personlige
Jeg er
rådgiver
hos BioNutria. med
og jordbrugsteknolog

Jeg
er planteskolegartner
speciale
i miljø og natur, har en bred faglig
og jordbrugsteknolog
viden
om havens planter med
og en solid teoretisk
speciale
miljø
og natur,
en bred
faglig
baggrundi om
deres
behov har
og jordens
forhold.
viden
havens planter
og en
teoretisk
Denneom
kombination
er basis
for,solid
at du
får den
baggrund
om
deres
behov
og
jordens
forhold.
bedst mulige rådgivning til brugen af vores
Denne
kombination er basis for, at du får den
produkter.
bedst
rådgivning
til brugenrådgivning
af vores
Har dumulige
spørgsmål
eller mangler
produkter.
vedrørende vores produkter, kan du altid
Har
duenspørgsmål
mangler rådgivning
sende
mail til migeller
på: ran@bionutria.dk
vedrørende vores produkter, kan du altid
sende en mail til mig på: ran@bionutria.dk

Køb gødning til haven direkte i vores webshop på bionutria.dk
Køb gødning til haven direkte i vores webshop på bionutria.dk
BioNutria Danmark ApS · kundeservice@bionutria.dk · bionutria.dk

DET INTERNATIONALE KOLONIHAVEFORBUND

KÆRE KOLONISTER

Hvis du vil bygge
en båd, så lad være med
at begynde med at samle
træ, skære brædder til eller
at tildele arbejdsopgaver,
begynd med at inspirere
dine medarbejdere, få dem
til at længes efter det store,
uendelige hav
(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY).

D

u er blevet kolonist fordi du
har et behov for at dyrke en
plet jord så du får motion,
sund kost og tilbringer tid i frisk luft
alt imens du er omgivet af venner.
Hvad du foretager dig på din lille
plet jord gør det muligt for dig at

Oversættelse: Grethe Bjerregaard
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bidrage til et sundt miljø, skabe bedre
livskvalitet i byerne og at reagere på
klimaforandringer.
For at gøre dette må vi maksimere
hvad vi foretager os. Hvis det skal lykkes, er der brug for at vores organisationer, både nationalt og internationalt,
er sunde og har de rette midler til
rådighed.
Vi er en medlemsorganisation.
Nogle steder stagnerer medlemstallet. Derfor må vi først og fremmest
tage hånd om medlemskabet, byde
nye medlemmer velkommen, virkelig
inkludere dem og tilbyde dem fordele
og støtte.
Vi må tiltrække unge mennesker, undgå angst for forandring fra
mennesker med lange medlemskaber,
udfordre vores områders påståede
utilstrækkeligheder og handlinger,
reagere og blive mere tiltrækkende. Vi
er nødt til at ændre vores skøn, vores
hyppige fravær eller mindre end optimale tilstedeværelse på sociale medier,
vi må lægge vægt på vores samlede
handlinger og vores netværk, organisere projekter og aktiviteter og tilbyde
undervisning.
Ikke alle vores foreninger og forbund er tilstrækkeligt motiverede
til at gøre indtryk, vide hvad andre
organisationer foretager sig eller deltage i projekter for at blive tydeligere
mens man bliver en enhed. De er nødt
til at bringe sig i en position så de kan
fungere effektivt og virke tillokkende
så de passer ind i vores medlemmers
liv. De kan ikke konkurrere med menneskers førsteprioriteter: arbejde,
familie, fritid…. Tværtimod må de
”markedsføre” sig så på forhånd interesserede mennesker tiltrækkes og
integrere dem i deres livsrytme, deres
prioriteter.

Nogle organisationer har allerede
forandret sig, andre organisationer og
det internationale kontor er begyndt
at ændre deres vedtægter så de bliver
mere effektive, tager hensyn til nutidens krav og fremfører vores visioner
for fremtiden.
Den irreversible forsvinden af
planter og dyr er velkendt og en stadig
større bekymring for os. Vi må i stadig
større grad tage fat i dette problem på
alle niveauer og gennemføre projekter
for at handle. Kolonihaver er fristeder
for dyr og planter. Vi må fortsat foretage jordanalyser og tilbyde kurser om
naturlig havedyrkning.
Så for at støtte alle kolonister arbejder det internationale kontor på en
brochure: ”Jorden lever”. Takket være
tildeling af det internationale kontors
diplom om naturlig havedyrkning har
vi også en database der kan stimulere
og være eksempel på god praksis for
alle.
Sæt spørgsmål ved dine handlinger
og giv dig selv midlerne til effektivt at
udføre din vision om kolonihaven i det
kommende år.
Lad 2020 blive et år med godt
helbred så vel som mod, ambition,
stædighed og succes og tænk på hvad
den amerikanske forfatter Hal Borland
(1900-1978) sagde: ”Årets afslutning er
hverken en slutning eller en begyndelse men en fortsættelse af al den
visdom som erfaring kan give os”.

Malou Weirich

Malou Weirich
Generalsekretær for Det Internationale
Kolonihaveforbund (Office International
du Coin de Terre et des jardins Familiaux)

xxxx
Af Jann Poulsen / Konsulent i Sydøstfyns kreds

IDÉER TIL HAVEAKTIVITETER
APRIL

4. PLANTNING

HUSK: 	
Det er ikke et spørgsmål om at så og lægge kartofler før
andre, men at gøre det når jorden er tilpas varm.

	
At vande surbundsplanter i en tør periode.

1. FORÅRET

Foråret starter ved forårsjævndøgn den 20. marts. Så i april
er foråret rigtigt i gang. Der kan plantes nu hvor lyset og
jordvarmen tiltager. Et godt forårstegn er løgvæksterne, som står i fuld
blomstring.
Prydtræer og -buske som
prydkirsebær, troldhassel,
hasselbror, tidlige rododendron og forårsblomstrende
lyng m.fl. er begyndt at
blomstre.

Alle planter skal plantes i samme dybde, som de har stået
tidligere, undtagen roser og klematis, som gerne må plantes
5-15 cm dybere, da det beskytter okulationsstedet mod frost.
Grav store plantehuller, løsn jorden godt i bunden. Når
planten er placeret, fyldes jord omkring rødderne, jorden trædes forsigtigt til, og der vandes grundigt. Næste dag løsnes
jorden omkring planter, så der kommer luft i jorden.
Er jorden tør i potten inden plantning, sættes planten i en
spand vand, indtil det ikke bobler mere. Omhyggelig plantning giver hurtigt vækst.

5. GRÆSPLÆNEN

Huskeliste

2. VEJRET.

Gennemsnitstemperatur
5,7 °C
Solskinstimer 173
Nedbør 41 mm
Fordampning 53 mm.
Der er risiko for 7 frostdøgn.

3. BESKÆRING

1. Foråret
2. Vejret
3. Beskæring
4. Plantning
5. Græsplænen
6. Køkkenhaven
7. Væksthuset.

Frugttræer beskæres, så der
er lys og luft i træerne, det giver smukt formede træer og
giver svampesygdomme dårlige betingelser.
Når de tidligst blomstrende prydbuske er ved at afblomstre er det tiden at foretage en udtynding af busken. Nogle
af de ældste grene klippes helt ned til jorden. De resterende
udtyndes, så buskene får en smuk form og er i ønsket højde.
Det gælder kejserbusk, Ribes, Forsythia, spiræa m.fl.
Sommerfuglebuske kan klippes kraftigt tilbage. De vil
blomstre i eftersommeren, da de blomstrer på de nye skud,
der fremkommer i løbet af sommeren (sommerskud).

Er der opstået huller i løbet af vinteren kan
de repareres. Ligeledes kan der sås en ny
græsplæne. Vælg en langsomtvoksende
græsfrøblanding.
Efterhånden som græsset begynder at
vokse, kan der tilføres gødning. Det er vigtigt at plæneklipperen er slebet og smurt,
samt der ikke klippes for lavt.

6. KØKKENHAVEN

Kartofler der har været forspiret, kan
lægges i jorden når jordtemperaturen er
mindst 10 °C, det kan måles med jordtermometer; det samme gælder for frø der
skal sås. Er jordtemperaturen for lav kan
frøet rådne.
Løg, porrer, kål, gulerod, persille og
ærter kan sås. Er jorden tør, så vand i rillen.
Jordbær gødes ikke om foråret men først efter høst, ellers
går det ud over udbyttet.

7. VÆKSTHUSET

Glassene vaskes grundigt med brun sæbe og lunkent vand,
husk også taget. Vask både ud- og indvendig, og husk sprosserne, hvor glasset overlapper.
Automatiske vinduesåbnere kan monteres.
Jordtemperaturen ved såning af agurk, tomat og melon
skal være mindst 15 °C. Anvend så- og priklejord.
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1.

Huskeliste
1. Travl måned
2. Vejret
3. Frugttræer
4. Stauder
5. Sommerblomster
6. Køkkenhaven,
7. Væksthuset.

MAJ
HUSK: 	
Stenfrugt - blomme, kirsebær, abrikos og fersken

beskæres bedst om sommeren, gerne efter blomstring.
Sørg for at der kommer lys og luft ind træets midte så alle
frugter får farve.

	
At vande, fordampningen er stor. Sarte og nyplantede
planter skal have vand efter behov..

1. TRAVL MÅNED

Maj er en af årets travleste måneder i kolonihaven. Men
også en af de dejligste, hvor haven hele tiden bliver grønnere
og frodigere.
Køkkenhaven kan sås til. Der kan plantes både løvfældende
og stedsegrønne planter og sommerblomsterne er snart klar
til udplantning.
Maj er også måneden, hvor skadedyrene kan ses.

2. VEJRET

1.
Gennemsnitstemperatur 10,7 °C
Solskinstimer 234
Nedbør 49 mm
Fordampning 86 mm.
Let nattefrost kan forekomme.
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1. Udluftning i væksthuset er
nødvendig på solrige dage.
2. Frugttræer der står i knop.
3. Juleroserne blomstrer.

2.

3.

3. FRUGTTRÆER

Frugttræer kan plantes; til æble kan vælges grundstamme M 7, der giver moderat voksende træer. Det er grundstammen der bestemmer træets størrelse. Træer på denne
grundstamme kan også bruges til espalietræer.
Sødkirsebær kan fås på svage grundstammer (træerne bliver så ikke store). Endvidere kan sødkirsebær være selvbestøvende, så et enkelt træ er nok for at få kirsebær.
Er der frugttræer i væksthuset som abrikos, mandel og
fersken, kan det være nødvendigt at hjælpe med bestøvning,
da det ikke er altid, at der kommer bier ind i huset gennem
vinduerne. Så kan man tage en blød pensel og føre blomsterstøv fra blomst til blomst.

4. STAUDER

Staudebede kan etableres. Jorden skal være veldrænet. Er
der i forvejen stauder i haven kan de deles og bruges i det
nye bed eller i et bed der skal omlægges. Det er den yderste
del af stauden der er den yngste og som skal bruges til nye
planter, den midterste, gamle del kasseres. Stauder plantes
med 5-7 stauder pr. m² og i grupper. De højeste i midten.
Der vælges stauder, som har forskellig blomstringstid sommeren igennem, så der sikres blomster hele tiden. Mange
stauder er gode til afskæring.

5. SOMMERBLOMSTER

Dahlia (geoginer) plantes ud på en varm, solrig plads.
Krysanthemum er en god afskæringsblomst, der kan plantes ud i rækker i køkkenhaven eller i grupper med hver sin
farve i prydhaven.
1.

1.

Det opsættes trådvæv, som Lathyrus kan gro op ad. Knoldbegonie kan give et flot bunddække. Jorden skal være muldrig,
for at give et godt resultat.
Krukker kan plantes til med sommerblomster. Stil krukken
på en underskål. og vand gerne i underskålen.

6. KØKKENHAVEN

Majs kan plantes med en afstand på 40-50 cm, det sikrer en
god bestøvning.
Selleri kan plantes, men plant ikke for dybt da det giver
små knolde.
Vær opmærksom på at tidligt lagte kartofler kan have brug
for vand. De må ikke tørre ud på noget tidspunkt i løbet af
sommeren, de kan revne hvis de mangler vand i en periode.
Når der sås frø så vand i rillen. Løg kan lægges i blød i
vand en time før de sættes. Bønner og asier sås når jorden er
varm.
Der kan opsættes stativ til stangbønner. Der lægges 5-6
frø omkring hver stolpe. Planterne vil hurtigt vokse op ad
stativet.

7. VÆKSTHUSET

Når vinplanterne blomstrer, rystes planterne for at sikre
god bestøvning. En overbrusning sætter bevægelse i blomsterne og hjælper på bestøvningen.
Tomater, agurker og meloner kan plantes i plantesække.
Når tomaterne blomstrer, rystes planten for bestøvning.
Udluftning i væksthuset er nødvending, på solrige dage kan
1.
der blive varmt.
Er der lus på peber så spul med vand.

HAVEBLADET

NR. 1 / APRIL 2020

11

i forbifarten...
Af Carsten Juul / Konsulent i Århuskredsen

SPANDE KAN
BRUGES TIL MEGET

Hvis man anskaffer sig en
række ens udseende spande
kan man skabe sin egen
mobile have. Spandene kan
placeres sammen eller hver
for sig hvor der måtte være
et hul, der trænger til at
blive fyldt ud. Hvis de er i en
periode hvor de ikke er så
dekorative kan de placeres
et sted, hvor de kan komme
sig, for de er lette at flytte.
Husk at lave huller i bunden
så vandet kan løbe ud.

FLOT FARVEKOMBINATION

Det er ikke bare et fint navn
til huset, det er også en
flot kombination af farver
i skilt, maling på huset og
stokroserne, der matcher
skiltets farver.

FØLER DU DIG VELKOMMEN
ELLER UVELKOMMEN?

Kan disse to ansigter
påvirke ubudne gæster?
Man har lov at håbe at de
ved første øjekast virker
afskrækkende hvis man
kommer med forkerte
intentioner.

12

HAVEBLADET

NR. 1 / APRIL 2020

Man hører ofte, at der ikke er nær så
meget fantasi blandt kolonihavebrugerne
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.
HVORFOR IKKE
DIAGONALE LINJER

Det er ikke spor
besværligt at så på skrå,
så hvorfor ikke gøre det
lidt mere. Det skaber
variation og er noget,
man lægger mærke til.

SPEJLE I HAVEN

Spejle har en speciel effekt
og burde bruges noget mere
i havens rum. Her er det
fotografen, der har foreviget
sig selv, men det kunne
lige så godt være en detalje
i haven, der fik lov at få
dobbeltvirkning.
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ASTRIDS

Have

BØNNER OG DADELKAGER

A

strid, der ellers lagde navn til
denne familiehaveklumme i sin
tid, glæder sig hverken til jord
under neglene eller til at bo i skuret,
som hun lidet flatterende kalder vores
lille kolonihavehus. Men mon ikke hun
finder sig til rette derude når først
sofaen på terrassen kommer på plads?
Den brugte hun meget tid på sidste
sommer. Hun slæbte tv’et ud på terrassen og forskansede sig bag lagner
og tæpper, så hun kunne ligge henslængt og streame tv-serier uden at
blive generet af sollyset. Sidst på sæsonen satte vi et læhegn der kan trækkes
ud efter behov, op på terrassen, så i år
kan Astrid sidde mageligt i udesofaen
og se TV uden at blive generet af hverken sollys eller regn fra siden.
Sovealkove i stuen
Og som om det ikke var nok, så tyder
alt på, at det bliver i år, Astrid får sit
eget værelse. De sidste par sæsoner
har det været et tilbagevendende
tema, at hun ikke ville dele værelse
med drengene længere. En udbygning
af huset vil være både dyr og besværlig, så vi har brugt et par vinteraftner
på at sidde henover en blok med kvadreret papir for at lave plantegninger.
Vi arbejder lige nu med to mulige løsninger, men den grundlæggende ide er
at bygge en slags alkove i stuen til de
voksne. Den skal så have en folde- eller

Af Tina Baungaard Nielsen
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skydedør, så den ikke optager unødig
plads. Uden at gå for meget i detaljer
kan jeg sige, at det er en stor udfordring at trylle et ekstra rum frem i et
hus på 42 m2. Jeg tør slet ikke tænke
på, hvor vi voksne ender med at sove
hvis Sigurd og Aksel også vil have hver
deres værelse på et tidspunkt. Men så
kan udesofaen på terrassen selvfølgelig være en mulighed!
Aksels vegetarburgere
Vi prøver som familie at blive mere
klimavenlige og et af de steder, hvor
der virkelig er plads til forbedring,
hvis man spørger børnene, er aftensmaden. Det er ikke, fordi den står på
store bøffer flere gange om ugen, men
jeg kan personligt have svært ved at
finde på noget, der ikke involveret
en pakke hakket oksekød. Vi er med
andre ord klar til ny inspiration, og
hvis vi samtidig kan skære lidt ned på
det ugentlige kødindtag er det da fint.
Aksel har i skolens madkundskabstimer lært at lave vegetarburgere. Det
er foreløbig den eneste vegetarret
han kan lave, så den har vi spist en del
gange på det seneste. Selvom de små
bønnebøffer smager upåklageligt, så
skal der flere retter på bordet, hvis
vi ikke skal gå kold i vores ny madvaner, så jeg har købt en kogebog med
vegetariske opskrifter. Astrid er blevet
vild med grønthandlerens dadelkager og går mere op i at finde den helt
rigtige opskrift på dem, så vi kan bage
vores egne, end på at finde nye retter

Det er i skrivende
stund både mørkt
og koldt, og det
ligger ikke lige for
at proppe familien i
bilen at køre i haven.
Men på kalenderen
nærmer vi os da
noget, der minder
om forår og jord
under neglene.

til spisebordet. Jeg glæder mig bare til
at smage.
Under alle omstændigheder, så skal
vi have sået en masse forskellige slags
bønner i haven i år. De er taknemmelige at dyrke uanset jordens beskaffenhed, så det skal nok blive godt. Jeg vil
ikke tænke på hvordan det gik med de
bælgplanter vi såede sidste år, de fleste
nåede aldrig op i lyset, formodentlig
fordi jorden var for kold. Næh, jeg
glæder mig bare til at komme i gang
med såningen og ser allerede for mig,
hvordan haven bliver fuld af blomstrende busk- og stangbønner i skønne
farver. Forventningens glæde forud for
en havesæson den er der nemlig ingen,
der kan tage fra os kolonihaveentusiaster!

om planter

230V I FRITIDSHUSET
Til lys, køleskab, tv

BESKÆRING

Fjernelse af grene eller skud fra planter eller træer for at
bevare deres sundhed og vækstkraft, regulere deres form og
størrelse og styre deres blomstring og frugtsætning.

KRONE

Den forgrenede del over stammen af et træ.

KRONEREDUKTION

Reducering af trækroner ved tilbageskæring af de længste
grene.

KRONEUDTYNDING

Fjernelse af tæt vækst i trækroner, så de får mere lys og
sundere vækst.

ERSTATNINGSSKUD

Et kraftigt, ungt skud, der bevares, så det kan udvikle sig og
erstatte ældre skud der fjernes ved beskæring.

FORLÆNGELSESVÆKST

Den nyvækst, som dannes i vækstsæsonen.

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

LER

TILSKUD TIL SOLCEL

Solpakke 900Wh/700W

kr. 10.999,-

Solpakke 1.9KWh/700W

kr. 12.499,-

Solpakke 1.9KWh/2400W

kr. 18.999,-

Til alm. køleskab, lys, tv, pc, mobil, iPad.
Strøm nok i højsommer og weekender.
270-275W panel (1x1,65m), 230V/700W,
2,4kWh batterilager. Nr. 1369.
Som ovst. m/2 paneler. Strøm til hele
sommeren. 2 paneler (2x1,65m). Nr. 1370.

TILSKUD 1000,-

TILSKUD 1000,-

KLYNGE, NEDERSTE

Til kaffemaskine, støvsuger, microTILSKUD 1500,bølgeovn & alt i solpakke 900Wh.
Strøm til hele sommeren.
2x 270-275W paneler (2x1,65m), 230V/2400W, 4,8kWh
batterilager. Backup-indgang til ekstern 230V kilde. Nr. 1492.

BLOMSTERUDTYNDING

Priserne er inkl. moms og du kan fratrække tilskuddet ved køb inden 31/5-20.
Montering er ikke inkluderet, men anlægget er nemt at opsætte med den
udførlige danske monteringsvejledning og fejlsøgningsinstrument. Husk også at
bestille monteringsbeslag afhængig af tagtypen (200-600 kr. pr. panel).

Den nederste klynge af blade ved grunden af skuddet.

Fjernelse af en del af blomsterne fra et frugttræ, ofte for at
rette op på problemer med vekselbæring.

Af Jann Poulsen / Konsulent i Sydøstfyns kreds

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

Anelystparken 43B | 8381 Tilst
Tlf. 70 22 70 40 | www.vivaenergi.dk
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Morfar
ønsker alle et
godt forår
i haven.

1.

Morfars prydhave

SÅ ER DET FORÅR
Det er mange år siden at morfar har længtes så meget
efter foråret som dette forår. I 2019 var vi 0,5 mm fra
at slå den største nedbørsmængde der nogensinde er
målt i Danmark. Jeg stoppede græsslåningen
ca. 1 måned tidligere end normalt. Jeg ville
ødelægge alt for meget plæne ved at lave spor.

N

ormalt sker der kun lidt ved
at lade græsset være højere
end normalt. Meget sne kan
give sneskimmel så jeg håber på en
vinter med lidt eller slet ingen sne.
I slutningen af januar i år havde jeg
ikke set sne endnu.

Af John Henriksen / Fhv. slotsgartner,
landskabsarkitekt MDL.
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Jordtemperatur på mindst +7 - 8 ⁰C.
I morfars prydhave venter jeg altid
med at gøde og slå græs indtil jordtemperaturen er oppe på +7-8 ⁰C, før
sker der ingen omsætning i jorden af
de jordbakterier som nedbryder kompost eller optager de grundstoffer
som findes i diverse gødningsblandinger. Selvom vejret måske
er lunt og dejligt er der stadig
risiko for nattefrost.

Mit råd til dig er at have plastikdug
parat til dækning af frostfølsomme
planter.
Efter mine egne erfaringer, som
strækker sig over mere end 50 år,
er der risiko for at nattefrost først
er forbi i slutningen af juni. Jeg har
ovenikøbet oplevet nattefrost først i
juli. Men det er trods alt kun sket en
enkelt gang....

Nye hjemmedyrkede kartofler
Morfar vil ikke undlade at fortælle at
en af mine helt store livretter er nye
danske, hjemmedyrkede kartofler.
Hvis man engang har prøvet at grave
selvdyrkede kartofler op i kolonihaven umiddelbart lige inden de skal

IGEN

anvendes i køkkenet, glemmer man
det aldrig. Hvis du ikke allerede har
lagt kartoflerne til forspiring kan du
stadig nå det. En anden mulighed er
at dyrke tidlige kartofler i store, sorte
plastikspande. I de store spande kan
du lægge kartoflerne i flere lag. Når
du har lagt kartoflerne i spandene
sættes de på et lunt
sted. Her står de
indtil de grønne
skud viser sig.
Derefter placeres
spandene på et
lyst og frostfrit
område. Når du
synes at skuddene
er store nok kan du
forsigtigt grave ind/ned
til kartoflerne og tage dem
hvis du synes de er store
nok. Hvis ikke dækkes rødderne til igen og knoldene vokser
videre. Denne metode kaldes at
"luske" kartofler.
Årets første arbejder
i Morfars pryd have
Hvis det er frostfrit vejr begynder
jeg altid at soignere staudebedene.

1. D er findes mange skønne
klatrevækster. Jeg har
en stor forkærlighed for
passionsblomsten. Den
findes i et utal af forskellige
arter. Her i landet er arten
Passiflora caerulea den mest
dyrkede. Den trives bedst når
temperaturen ikke kommer
under + 5 grader. Når dette
sker skal planten tildækkes,
eller tages ind. Let beskæring
om foråret. I sommerens
løb ses de smukke blomster
og hos nogle arter kommer
der senere spiselige frugter.
Planten skal vandes og
gødes godt i sommerens løb.
I følge sagnet voksede passionsblomsten op ad korset
hvor Jesus blev korsfæstet.

Jeg
klipper
alle visne
partier af
sammen
med de
visne blomsterstande.
Hvis de enkelte
planter trænger
til en deling eller
omplantning er
det blevet tid nu. Du
kan eventuelt vente
med omplantning indtil jorden er helt frostfri
og optøet. I april kan du
også så de første egentlige
hårdføre sommerblomster
som stedmoder, morgenfrue,
marguerit samt mange andre
hårdføre arter. Husk altid på
nuværende tidspunkt at have
plastik parat til at dække de
små, sarte kimplanter hvis der
skulle komme nattefrost.

I denne periode kan du pode frugttræer. Det er ofte muligt at få andre
og måske bedre frugter ved ompodning. Der er også mange som synes at
det er spændende at have et æbletræ
med mange forskellige sorter.
Jeg ønsker alle en rigtig god havesæson 2020.

Podning
Podningssæsonen er almindeligvis fra april og ind i maj.
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Den krævende knold
3.

1.

4.

1. Små knoldselleriplanter prikles
op i en større potte i starten af
maj måned. Det er vigtigt, at de
ikke prikles for dybt.
2. Sideskuddene fjernes omkring
knolden så energien bruges på
knold- frem for bladvækst.
3. En flot knoldselleri, der er klar
til høst sidst i oktober. Den del
af knolden, der er over jorden,
bliver grøn, men modsat
kartoflen er det ikke giftigt. Hvis
man vil have hvide knolde, må
man dække med halm.
4. Selleribedet i midten af
august. Et tykt jorddække med
halvt omsat kompost sikrer
næringsforsyningen til langt ud
på efteråret.

2.

Knoldselleri er en lidt sart og krævende plante, som skal
godt fra start for at kvittere med gode, store knolde

K

noldselleri kræver både plads,
vand, næring og ikke mindst
tålmodighed da den først kan
høstes om efteråret. Hvis man er glad
for smagen af selleri, men kun har en
lille have, får man mest ud af at dyrke
dens lidt mere nøjsomme fætter,
bladselleri, der dyrkes og høstes som
persille, men smager af selleri.

Alle slags selleri stammer fra den
vilde selleri, Apium graveolens, der
vokser ved Middelhavet. Knoldselleri,
Apium graveolens var. rapaceum, er en
forædling af denne og har været dyrket i Europa siden 1700-tallet. Det er
en toårig plante, der tilhører skærmplantefamilien.
Forkultivering er nødvendig
Det letteste er at købe knoldselleri
som udplantningsplante fra et gartneri, hvor der er styr på, at denne plante
skal sås tidligt og have varme. Hvis

Af Mia Stochholm / Indehaver af urtehaver.dk
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man selv har mulighed for at forspire
med lys og varme, kan man også gøre
det og derved få præcis den sort, man
ønsker at dyrke. Frøene sås allerede
sidst i februar eller starten af marts
ved ca. 20 °C. Frøene er meget små
og derfor er det lettest at bredså i en
bakke med såjord. De trykkes godt
ned i jorden for at sikre jordkontakt og
dækkes ikke eller kun ganske lidt med
jord, da de skal have lys for at spire.
Put såbakken i en klar plastikpose
for at sikre høj luftfugtighed. Posen
pustes op, så plastikken ikke rører
jorden, og der lukkes med en elastik.
Posen fjernes, så snart de første spirer
er fremme.
Planterne må ikke stresses af vandmangel eller kulde (ikke under 8-10

°C) i forspiringsperioden da det giver
risiko for stokløbning. Når planterne
har fået de første 2-3 blivende blade
prikles de ud enkeltvis i speedlingbakker med pottejord eller i såbakker,
hvor de kan stå med en afstand på ca.
5 cm. De må ikke prikles dybere end
at rodhalsen stadig er over jordoverfladen. Det bedste resultat opnås ved
endnu en omplantning, hvor de får
mere plads at udvikle sig på. Her kan
de tilføres gødningsvand eller der kan
blandes god kompost i pottejorden, så
de ikke går i stå i væksten.
1-2 uger inden udplantning skal
planterne afhærdes på en beskyttet
plads med læ og varme. Ved risiko for
frost skal de dækkes med fiberdug. De
udplantes sidst i maj eller starten af
juni på en solrig vokseplads med en
afstand på 40 cm mellem planterne
eventuelt i blandingskultur med porrer, salat eller bønner. Det er vigtigt, at
knoldselleri plantes i samme niveau,
som de står i udplantningsbakken og

hellere for højt end for dybt. Plantes de
for dybt kan knolden ikke udvikle sig
optimalt.
Pleje
Knoldselleri er krævende hvad angår
både vand og næring, derfor lykkes de
bedst i en lerholdig jord der er passet
med kompost. De skal have næringsrig
kompost – gerne af dyremøg – både
ved udplantning og helt frem til
september da de vokser, indtil frosten
sætter ind. Selleri var oprindeligt
en strandplante, så brug gerne tang
som jorddække men undgå at dække
lige omkring knolden. Sideskuddene
knækkes af i juli og august måned så
energien bruges på at udvikle knolden
frem for toppen.

ca. 1 cm over knolden, det nederste af
rødderne skæres af og det værste jord
fjernes. Efter tørring lægges knoldene
i en kasse med sand eller foret med
plastik. De placeres musefrit og så køligt
som muligt. Ved de rette forhold, kan de
holde sig friske indtil næste forår.

Høst og opbevaring
Knoldene tåler ikke frost og skal derfor
graves op inden vinteren. De første
frostnætter kan de godt klare med fiberdug eller halmdække. Toppen fjernes

MARTS-TILBUD

Stjernestunder i kolonihaven
GRATIS

FUNDAMENT
& FRI FRAGT

Juliana Compact
5,5 m2
6,6 m2
8,2 m2

Antracit 6,6 m2

Alu/sort eller antracit/sort • Hærdet glas eller
delt glas • Inkl. fundament • Pris fra 9.199 kr

Vi har butikker tæt på dig:
Aalborg • Holstebro • København
Næstved • Odense • Roskilde
Find os på drivhuscenter.dk

182x126-kolonihaven-jan-2020.indd 1

Antracit 12,1 m2

Juliana Junior
8,3 m2
9,9 m2
12,1 m2

Alu eller antracit • Hærdet glas eller delt
glas • Inkl. fundament • Pris fra 9.499 kr

Bestil katalog på
drivhuscenter.dk
eller scan kode
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FORÅR I KOLONIHAVEN
Lyset påvirker havens planter.
Derfor vil der i de kommende
måneder nærmest ske en eksplosion
af knopperne, som hurtigt vil
blive til nye skud og udsprungne
blade. Blomster vælter frem på
havens planter, så der bliver mange
farveoplevelser.

S

å er der lige det med ukrudtet,
der også får gode tider. En kolonihave er ikke kun oplevelser,
der skal også gøres en arbejdsindsats.

Håndlugning
Forårsrengøring i haven er en forudsætning for at arbejdet i haven ikke
skal blive en plage. Er der bund i haven
fra foråret af, og der jævnlig følges op
på vedligeholdelsen, har man en nem
have at passe. Et gammel ord siger En
have skal HOLDES ren, den skal ikke
GØRES ren.
Ukrudtsfrø spirer hurtigt om foråret og meget har måske overvintret.
Hvis man luger ukrudtet væk, vil man
samtidig få fjernet en masse ukrudtsfrø. Derfor er en grundig håndlugning
om foråret en god gerning, som holder
sig langt hen på sommeren.

Af Jann Poulsen / konsulent i Sydøstfyns kreds
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Flerårigt ukrudt
Ordene skvalderkål, havepest, kvikgræs og tilsvarende kan få enhver
haveejer til at gyse. Har disse planter
først invaderet staudebedet, er det
nærmest umuligt at luge det bort.
Eneste effektive metode er at grave
alle stauderne op og dele dem, så hver
eneste rod fra ukrudtsplanter omhyggelig fjernes. De opgravede stauder
placeres i et ny bed, hvor der ikke er
flerårigt ukrudt. Skal de tilbage til
staudebedet, bør der gå 2 år til bedet
er totalt renset, inden der plantes igen.
De opgravede stauder kan eventuelt
placeres i rækker i køkkenhaven til de
atter kan placeres i staudebedet.
Ved at så græs i det ryddede staudebed og klippe græsset jævnligt kan
man få de flerårige ukrudtsplanter til
at dø. En sidebemærkning - der er ikke
skvalderkål, havepest eller kvikgræs
i en græsplæne, der bliver klippet
jævnligt, ukrudtsplanternes hjerteskud
generes ved klipningen og planterne
går til.

Sort plast er også en mulighed for
at komme af med ukrudtet. Enhver
plante skal have lys for at spire og
vokse. Det ser ikke kønt ud, når
et areal er dækket med sort plast.
Plasten kan dækkes med et lag grus
og så kan krukker med blomster
placeres i grupper de kommende 2
år. Herefter kan plasten fjernes og
gruset graves ned i det kommende
staudebed og giver en god jordstruktur.
Hække og flerårigt ukrudt er en
dårlig kombination. Jorden, hvor
der plantes hæk, skal være helt fri
for ukrudt. Skulle der siden komme
ukrudt bør det fjernes omgående.
Der er ingen nemme metoder til at
fjerne ukrudt mellem hækplanter,
det er kun at hakke og luge.
Fliser og klinker
Nu, hvor solen har fået magt, er det
måske tiden at få etableret en siddeplads. En belægning er altid praktisk
under havemøbler.
Inden der kan lægges fliser, klinker
eller natursten skal bunden under
belægningerne være i orden. Der skal
graves grundigt ud og fyldes op med
grus, som vibreres. Når det relativt
store arbejde med at lave en siddeplads er overstået, skal belægningen

ligge stabilt mange år frem. Forarbejdet skal være i orden. Det samme
gælder gangstier. Der er mange gode
materialer at vælge imellem til belægninger, ligeledes et stort farveudvalg.
Størrelser på fliser, klinker og natursten kan betyde noget for fremtidig
vedligeholdelse. Når der lægges store
enheder, er der færre fuger, ukrudtsfrøene kan spire i. Ukrudt i fugerne
behøver dog ikke at være et problem.
Fejer man fliserne en gang om ugen
får ukrudtsfrøene ikke ro til at spire og
etablere sig.
Køkkenhaven
En god gammel tradition, når køkkenhaven skal anlægges, er at så,
lægge eller sætte i lige rækker med
god afstand. Rækkekultur, som denne
metode kaldes, er god, hvis man har
megen plads.
Har man begrænset plads og gerne
vil udnytte arealet bedst muligt er
bedkultur, hvor der etableres faste
gange mellem bedene, at foretrække.
Man kan vælge at lægge bedene i samme højde som gangene eller der laves
højbede.
Hvadenten der vælges den ene eller
anden slags bede bør de ikke være
bredere end 1 meter, man skal kunne nå ind til midten uden at træde i

bedet. Nok er det en ekstra udgift
at have en belægning (fliser) på
gangene, men det er praktisk og
en engangsudgift. Det er mest
praktisk at have permanente
bede. Disse graves, gødes og
passes på normal vis, dog træder
man aldrig i bedene. Når man
ikke træder på jorden vil man
altid have en god løs jordstruktur,
som urterne vil trives godt i.
Når der er gået nogle år er
jorden i bedene bekvem, nem at
arbejde i, og der er ingen grund til
at grave. Jordstrukturen i bedene
vil have godt af, at der årligt tilføres kompost. Helst komposten fra
egen have.
Når man dyrker i bede, skal der
være sædskifte. Køkkenurterne
skal have en ny placering hvert
år, ellers går det ud over udbyttet.
Ved at nummerere bedene og
notere ned fra år til år hvad der
er i bedene, er man sikker på at
få køkkenurterne placeret nye
steder hvert år.
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Frugt og Bær
Fersken

Fersken er under danske forhold
nemmest at dyrke enten som espalier
opad en sydvent mur eller i et væksthus.

B

åde op ad sydmur og i væksthus vælges moderat voksende sorter.

.

Ferskenblæresyge
Svampesygdommen ferskenblæresyge kan forbygges ved at de unge blade ikke udsættes for vand og
ved at vælge de sorter som er mest modstandsdygtige overfor svampen. Svampen er overvintrende og
det er i det tidlige forår at den spredes. Ved angreb
fjernes alle angrebne blade. Endvidere er det vigtigt
at vande træet og gøde, så der hurtigt kan komme
erstatningsskud. Angribes træet år efter år af svampen, bør det ryddes.
I Væksthuset er der meget sjældent angreb, da
glasset fungerer som skjold.
Blomstring og frugtsætning
Fersken blomstrer tidligt og sen nattefrost kan
ødelægge blomstringen og dermed frugtsætningen.
I tilfælde af frost kan blomsterne beskyttes ved at
dække træet med et let dække af f.eks. hessian.
Sorter
De omtalte sorter er selvbestøvende.
'Riga' har store, lyserøde blomster, er moderat til
meget tidlig og modner midt i juli. Frugten er en

t

Af Jann Poulsen / konsulent i Sydøstfyns kreds

Frugt og bær
– gode sorter til haven
er udarbejdet af
Privathavebrugets
Frugt- og Bærudvalg bestående af
konsulenter fra Kolonihaveforbundet
og Gartnerrådgivningen, undervisere
og forskere fra Jordbrugets
Uddannelsescenter,
Aarhus Universitet og
Københavns Universitet
samt andre fagpersoner.

lille, gulrød, lodden fersken med
hvidt kød og god smag. Den er yderig
og bør udtyndes. God vinterhårdførhed,
robust mod ferskenblæresyge.
'Birkjær' modner sidst i juli med en stor, rød, let
dunet frugt med gult kød. Den er saftig med god
ferskensmag. Skal dyrkes op ad sydmur eller i
væksthus.
'Frost' har en smuk blomst. Den modner i august
med en stor, gulrød frugt med gult kød. Den kan
blive lodden i væksthus. Planten er frugtbar og skal
udtyndes. Den er hårdfør og modstandsdygtig mod
ferskenblæresyge.
'Avalon Pride' modner i august med en stor, gulrød,
dunet fersken med gult kød. Frugten har god smag.
Anses som resistent overfor ferskenblæresyge og er
frosthårdfør.
'Benedicte' har en lille, lyserød blomst. Den modner
sidst i august. Den store frugt har fast, hvidt kød
med fin aromatisk smag. En anderledens fersken
end de gulfrugtede. Ikke lodden. Den er rimeligt
modstandsdygtig overfor ferskenblæresyge.

FRUGT OG BÆR – GODE SORTER TIL HAVEN
I DCA-rapport nr. 148 finder du anbefalede sorter af frugt og bær til privat brug. Rapporten kan
downloades som PDF-fil på kortlink.dk/ydvn. Du kan også bestille den færdige rapport på samme link.
Privathavebrugets frugt- og bærudvalgs hjemmeside finder du her: www.havensfrugt.dk. På denne
side finder du de nyeste pjecer og andre relevante oplysninger om frugt og bær i privathaver.
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Batteridrevet løvsuger

58 volt hækkeklipper

58 volt græstrimmer

Havepumpe 600 watt

Kan både suge
og blæse.
2 x 18 volt

2,0 Ah 58 volt Li-ion
65 cm sværd
Max 24 mm

2,0 Ah 58 volt Li-ion
Også til proff. brug

Til springvand eller havevanding. Løftehøjde: 35 meter

1.870

1.995

1.995

445

Pælebor

Græstrimmer på hjul

Støjsvage generatorer

Græstrimmer på hjul

Benzinmotor
Mange forskellige
bor 50-300 mm

Med benzinmotor
En virkelig god
nyhed for
din ryg

Fra 1200 til 3300 watt

4-takts benzinmotor
Rigtig god balance

Priser fra:

1.375

Kun 58 dB

Pris fra:

2.744

2.995

1.369

Multislibemaskine

ATV/havetraktor trailer Græsopsamler

Pladevibrator ad lib.

Til polering, slibning mm.

Flere modeller på webshop

Til blade og græs

Mange forskellige

Bredde: 52 cm

40 - 270 kg

Se webshop

Pris fra:

Priser fra:

1.250

895

550

Fliserenser

Gødningsspreder

Til fliser/sten/træ

6 forskellige modeller

Med børste

Se også webshop

Pris:

Pris fra:

Brændekløver 22 tons

Brændekløver - manuel

6,5 hk benzinmotor

Til at lave små
optændingspinde

575

1.000

1.869

11.238

389

Terrasserenser

Benzin højtryksrenser

Malersprøjte

Flishugger 15 hk

Til højtryksrensere

7 hk

El-start

Diameter: 50 cm

186 bar

Til alle typer maling
Nem rengøring

motor

100 mm grene

172-276 bar

2.995

Ring eller skriv
efter katalog
med mere end
600 maskiner

6.245

498

12.495

Se video mm. på vores webshop: www.Primusdanmark.dk Vi sender i hele DK
Besøg vores butik: Industrivej 51, 7080 Børkop - Tlf. 76 62 00 36 - info@primusdanmark.dk

gode bøger
NYTTIG BOG OM URTETEER

A
URTETE, FRA NATUR OG HAVE.
Anemette Olesen
Koustrup & Co.
94 sider indbundet
for 96 kr.vejledende.

nemette Olesen har udgivet en lille net sag om URTETE. At bruge urter til te er en
lang tradition; vi husker tydeligt barndommens indtagelse af kamillete og hyldeblomst. Blandt andet var munkene langt fremme med at lave udtræk af planter med
kogende vand fordi de opdagede, at forskellige slags planteudtræk kunne lindre, helbrede eller
forebygge forskellige skavanker. Så vi drikker te fordi det gavner kroppen og for nydelsens
skyld. Det er let at samle og tørre urter, men det er vigtigt at vide hvilke urter man kan bruge
og hvilke urter man ikke kan. Bogen bringer 42 opskrifter på urtete, alle fra kendte, almindeligt forekommende urter hver ledsaget af en kort, klar tekst og et billede. Lige til at gå til.
Bogen er sidste skud i serien små bøger - stort indhold, der p.t. omfatter 17 titler.

Hans Preisler

FALMET SKØNHED

V
FALMET SKØNHED
Dorthe Kvist med
fotos af Maria Fynsk Norup
Koustrup & Co.
160 sider hardback for 248 kr.
vejledende.

i dyrker vores kolonihave og nyder den store blomsterpragt i krukker og bede.
Naturen kan også være smuk i form af visne, tørrede blomster, skønhed findes i
alle stadier. Det viser designer Dorthe Kvist og fotograf Maria Fynsk Norup i bogen
FALMET SKØNHED. Arbejdet med tørrede blomster er en måde at hylde naturens skønhed
og forfald. Og så rimer det på bæredygtighed og genbrug.
I bogen gennemgås tips til hvilke blomster der kan tørres, hvor de kommer fra i haven,
naturen eller udlandet, hvor meget man må samle i naturen samt metoder til at tørre og
gemme dem. Her er også masser af inspiration til hvordan man kan bruge blomsterne i
dekorationer, kranse, terrarier, buketter og kunstneriske installationer. Efter de indledende øvelser med hvordan du bruger bogen, hvilke blomster du kan samle og plukke samt
forskellige metoder til tørring, bringes 46 opskrifter der trin for trin viser hvordan man
gør. God instruktiv tekst og flotte farvefotos viser os, hvorfor tørrede blomster kan være
både dramatiske, mystiske og ikke mindst smukke og i særdeleshed poetiske.

Hans Preisler

UKRUDT KAN VÆRE SPISELIGT

A
SPIS DIT UKRUDT
– NATURENS SPISEKAMMER
Anemette Olesen
Hovedland
159 sider hardback for 229,95 kr.
vejledende.

nemette Olesen er flittig. Udover at være en skattet forfatter her i Havebladet har
hun udgivet utallige bøger om nytteplanter og deres brug. Denne bog slutter sig til
rækken og kan måske få os til at få et andet syn på, hvordan det ellers så forhadte
ukrudt og mange andre planter, herunder fx eg, bøg og birk kan bruges. Bogen er fyldt med
opskrifter på rigtig mange af de planter, vi normalt ikke tænker på at bruge i madlavningen
og som vi møder på vores vej, ikke bare i haven men også når vi færdes i naturen. Brændenældesuppe, hyldebærsaft og hyldeblomstdrik er velkendte men der er mange andre muligheder
for at bruge disse planter. Udover opskrifterne gives korte introduktioner til kandisering af
blomster, tørring og opbevaring og snapseurter samt indsamlingstidspunkt. Bogen har givet
mig lyst til at hente nogle af havens planter ind til brug i køkkenet.

Grethe Bjerregaard
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SYRE

Anvendelig almindelig

A

lmindelig syre er en 30 til 50
cm høj plante med langstilkede blade nær grunden og
med skråt nedadrettede grundflige.
Højere oppe på stængelen er bladene
uden stilke og grundfligene omfatter
stænglen. Almindelig syre har særskilte han- og hunplanter (særbo). Blomsterne har 6 blomsterblade i 2 kranse
hvoraf den inderste omslutter frugten.
Den blomstrer i maj og juni. Planten
vokser på enge og overdrev samt på
marker med sandet mager jord. Den er
almindelig langs veje i Danmark, undtagen i Vestjylland, samt i hele Norden
til langt over skovgrænsen ligesom
den er almindelig kendt i hele Europa,
Asien og Nordamerika.

Af Anemette Olesen / Haveskribent
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Gammel kulturplante
Syre er fundet i Tollundmandens mavesæk og den er sikkert en af de første
vildtvoksende salat- og krydderplanter
der er blevet samlet og også dyrket.
Syre omtales år 1533, hvor der står at
den vokser på enge, men at man også
kan hente den i urtegårde. År 1648 er
syre en kendt køkkenurt der, kogt med
steg, gør sejt kød mørt og velsmagende. I 1700-tallet kendes syren af alle
og den bruges for at spare på de dyre
citroner.
Anvendelse i mad
I Slesvig hakkes syre som grønkål
og koges i sagosuppe der spises med
pandekager til.
Nogle syreblade kommes i salaten og nogle bliver brugt til kompot,
blandet med rosiner, smør og sukker.
Syre bliver også stuvet som spinat,
blandes i kartoffelmos og kålretter.
En suramsuppe af i dag koges gerne
på sago eller byggryn, og der tilsættes

Almindelig syre,
Rumex acetosa har
flere andre kaldenavne
som surampfer,
surkål, suram,
surblad, røde køer,
gavekål, kukmandens
mellemmad,
vildrabarber.

svesker. Den kogte bladsaft blandet med vand giver en forfriskende
sommerdrik, og syre er også brugt
som tilsætning sammen med humle
i øl. Syren kan opbevares i flasker til
vinterbrug. På Fyn er syren kogt med
sukker og serveret til stegt flæsk.
Anvendelse som lægeurt
I blomstersproget betyder syre tålmodighed. Syre var godt for madlede,
og munkene vidste at en syg patient
skulle nødes til at spise noget syrligt
for at få lyst til mad igen. Syren blev
bl.a. kogt med i suppe og givet som
appetitvækker. Saft fra en plante er
indtaget mod forstoppelse. Ølafkog af
syrefrø er godt imod indvoldsorm og
blodsot. Plantens saft er hældt i ørerne
mod smerter. Blade af syre er spist
mod skørbug. At drikke saft af syre
slukker tørst.
Overtro siger at man ikke må spise
roden af syre, for så får man gulsot.

Hvidløg

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.

1. Et hvidløg indeholder mange
små løg, såkaldte fed.
2. Et hvidløg plantet i oktober
kan se sådan ud med grønne
blade den førstkommende
januar.
3. Hvidløg til smør.
2.

1.
3.
Af Jørgen Bech-Andersen / Plantepatolog

Det er oktober og det småregner. Jeg
planter hvidløg, Allium sativum, og har
sorte fingre.
Ældgammel kulturplante
Hvidløg er en ældgammel kulturplante fra Centralasien, og der
foreligger mange oplysninger om
planten. De Ægyptiske arbejdere
strejkede således under bygning af
Keops Pyramiden i Giza da levering
af hvidløg svigtede i år 2560 før vores tidsregning.
Vikingerne spiste masser af hvidløg
for at samle styrke til at vinde sejre
og hæder på slagmarken omkring år
1000. I dag ved vi at hvidløg indeholder
C vitamin, der forebygger den frygtede
sygdom skørbug, der ofte medførte tab
af tænder og ofte endte med døden for
bl.a. sømænd på havet. I Middelalderen
spiste man næppe hvidløg da Vitus

Bering under sit ophold i Rusland
omkring 1700-tallet undersøgte, om
der var åbent vand mellem Rusland og
Amerika ved det stræde, der senere
fik navn efter ham. Han døde derovre
og man har for nylig fundet hans grav
under en stendynge.
Ved det franske hof blev det frarådet at spise hvidløg hvis man skulle
gøre lykke blandt det smukke køn,
hvis man da ikke lige var Kong Ludvig
d. 14., Solkongen. Som en ekstra gevinst skulle den kunne bekæmpe onde
ånder og vampyrer.
Nyttige indholdsstoffer
Hvidløg blev anvendt i folkemedicinen
mod forskellige sygdomme. Senere
har det vist sig, at hvidløg indeholder
stoffet allicin, der virker som antibiotica mod en række bakterier og
svampesygdomme.

Lav dine egne hvidløg
Køber vi et hvidløg viser det sig at
indeholde mange såkaldte fed, det vil
sige små løg. Planter man dem i oktober spirer de straks og planten vokser
i løbet af vinteren i mildere perioder.
Planten blomstrer i juni – juli, men
blomsterne er sterile og danner ikke
spiredygtigt frø. Til gengæld dannes
der mange små såkaldte yngleløg. Det
kræver ikke befrugtning. De små fed
spirer let, men der går to år inden de
kan høstes, i modsætning til, hvis vi
planter de rigtige løg (fed). Løgene
høstes når der er 4-6 blade tilbage i
juli, men de trænger til eftermodning
for at holde sig vinteren over. Hvidløg
indgår i store mængder i det sydeuropæiske køkken, men jeg var over atten
år inden jeg smagte hvidløg i Italien.
Her fandt jeg ud af, at et liv uden hvidløg er spildt.

HAVEBLADET

NR. 1 / APRIL 2020

27

Af Frank Kirkegaard Hansen / Havearkitekt

Fyld farve i

foråret
D

et har nærmest været forår
siden januar, men selvom vi
næsten ikke har haft frost
er det lyset, som planterne har ventet
på, og det er nu for alvor tilbage.
Selv om solen stadig står lavt på
himlen er dagene snart længere end
natten, og det giver aktivitet i haven.
Bladknopperne på træer og buske
har vokset sig fede, og det begynder
at titte frem med grønne skud og
forårsblomster overalt. Allerede nu
kan du opleve de første flittige bier
summe rundt langs jorden på udkik
efter nektar.

Beskær træer og buske
Det tidlige forår er en god tid til beskæring af træer og buske. Det gælder
især de lidt grovere beskæringer, hvor
du fjerner store grene eller grenpartier, eller skærer buske helt tilbage til
jorden. Det kan du roligt gøre nu, da
planterne ikke taber så meget energi,
som hvis det sker senere på året, hvor
saftstrømmen for alvor er i gang, eller
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der måske ligefrem er masser af blade,
der går tabt. Tynd ud i kronerne på
frugttræerne, så der kan komme lys og
luft ind til frugterne senere på sommeren. Nu hvor der ikke er blade på
træerne, er det også lettere at komme
til. Prydbuske, der er blevet for tætte
eller for store og grove, tåler normalt
en fuldstændig tilbageskæring på
denne tid af året. Hvis busken er sund
og rask, skal den nok skyde igen.

Ryd op i haven
Foråret er også en god anledning til
at få ryddet op i haven. Fjern staudetoppe, nedfaldne kviste og andre grove
materialer fra bede og græsplæne.
Vent med at fjerne vinterdække til
længere henne på foråret, hvor der
ikke er risiko for farlig frost eller
bidende vinde. Hold også øje med overvintrende ukrudt og fjern det, inden
det for alvor begynder at vokse igen.
Senegræs og ranunkel bevarer deres
grønne blade hen over vinteren og kan
graves op allerede nu. Skvalderkål og

1.

brændenælder kikker også frem, og
det er lettest at tage dem i opløbet,
for så snart, der kommer mere varme,
er de i fuldt firspring hen gennem
staudebedet.
Fyld op med forårsløg
Kniber det med lysten til at komme ud
i kolonihaven er det måske fordi, der
mangler lidt blomster i haven. Lige nu
er det nærmest kun forårsløgene, der
blomstrer. De burde selvfølgelig være
lagt i efteråret, men her i foråret kan
du ofte finde blomstrende påskeliljer,
perlehyacinter og andre forårsbebudere
i butikkerne. De sælges som udplantningsplanter til krukkerne, men når
de er ved at blomstre af, kan du plante
dem ud i haven, hvor de vil blomstre
igen næste år. Blomstrende buske er en
mangelvare i marts, men det er et godt
plantetidspunkt, og allerede i april er
der lidt flere at vælge imellem. Ud over
den klassiske, gule forsytia er der også
sneforsytia, der blomstrer et par uger
før og ofte allerede i marts.

Foråret kræver en del lugearbejde
og oprydning i haven, men lysten
driver værket når vejret viser sig fra
sin bedste side, og det får et ekstra
skub, når der er smukke planter
at kikke på. Plant dem nu,
hvis du ikke nåede det i efteråret.

2.

Helleborus
Blandt havens vinterstauder er
juleroser og påskeklokker de mest
populære. På latin hedder de begge
Helleborus, og det navn er der
efterhånden mange, der bruger.
Helleborus kan også købes som krukkeplanter i de fleste supermarkeder
i vinterperioden. De kan plantes
ud i haven, hvor de langsomt vil
sprede sig, hvis de ellers får det som
de vil have det. De stiller ikke de
store krav men ynder en placering
i halvskygge i en god, muldrig og
kalkholdig jord.
Juleroserne har hvide blomster
mens påskeklokkerne efterhånden
kommer i utroligt mange forskellige og meget smukke udgaver. De
fås i mørk bordeauxrøde, næsten
sorte, nuancer til de lysere hvide,
rosa, eller grønlige toner. Nogle er
næsten ensfarvede, men de mange
nye sorter har et flot farvespil med
”fregner”, toner og kontraster, der
skaber enestående variationer, så

5.

3.

4.

der aldrig er to blomster, der er
helt ens. Påskeklokkerne krydser
let med hinanden og det giver
mulighed for, at man selv kan få
sine helt egne sorter.
Nænsom lugning
Hvis de trives godt, er de meget
villige til at så sig selv i haven, så
det gælder om at holde godt øje
med de små spirer, der dukker op
rundt omkring de gamle Helleborus i løbet af april. Lug forsigtigt
og flyt dem evt. over til en lille
planteskole, et bed, hvor de kan
vokse sig store. Frø af Helleborus
kan være meget svære at få til
at spire, når man køber dem hos
frøfirmaerne. Det skyldes at de
skal igennem en kuldeperiode for
at kunne spire, og det er sjældent
at producenterne sørger for det,
og så skal frøene helst sås om
efteråret eller på vinterophold i
køleskabet for at kunne spire.

1. Påskeklokkerne er flinke til
at sprede sig i haven og de
kan få nogle meget smukke
tegninger i blomsten.
Desværre må man ofte ned
på knæ for rigtigt at beundre
disse små kunstværker. Ofte
hænger blomsterhovederne
nedad, så de skal vippes
op, for at man kan nyde de
smukke mønstre.
2. Allerede nu kan du være
heldig at støde på disse
fine, små spirer i haven. Det
er frøplanter af Helleborus
og dermed nogle unikke
eksemplarer der kan udvikle
sig til nye skønheder. Så lug
forsigtigt!
3. Hvid forsytia eller sneforsytia,
Abeliophyllum distichum, er
ikke i familie med den gule
forsytia, men blomsterne
ligner lidt og den blomstrer
endnu tidligere end den gule
klassiker.
4. Perlehyacint kan købes nu og
plantes ud i haven, evt. efter
et kort ophold i en krukke
udendørs.
5. De første forårsblomster er
vigtige fordi de giver nektar
til bierne i en tid, hvor der
ellers ikke er så meget at
komme efter. Erantis, krokus
og klokkescilla er blandt de
forårsløg, der har den største
værdi for bier.

En langsom start
Efter en lang vinter er kroppen
ofte ude af form. Mange tager
for hårdt fat og smider jakken,
så ryggen bliver kold, og så kan
det let gå galt. Husk at tage den
med ro og nyd foråret mens
du går derude. En anden god
grund til at holde lidt igen er,
at jorden er for våd at arbejde i,
så den vil bare klaske sammen,
hvis du begynder at grave i
den eller træde på den. Hold
dig primært på stier og andre
belægninger.
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LIDT AF HVERT
Napoleon's

BÆNK

Denne røde bænk står i Lund i Skåne.
Jann Poulsen

LAV ET VILDT OMRÅDE I PLÆNEN
Nogle gange jagter vi
bevidstløst idealer om en
monokulturel græsplæne
med skarpe kanter helt
uden at reflektere over,
hvad det fører med sig
i forringet naturværdi
og brug af diverse
maskiner og kostbare
arbejdstimer. En plæne
kun bestående af græs er biologisk set lige så fattig som en kornmark.
Der er flere muligheder for at have en mere naturnær plæne med mere
liv i form af blomster og insekter. Først og fremmest skal man skære ned
på plejeniveauet; droppe kunstgødning, hæve klippehøjden og nedsætte
klippehyppigheden. Man kan også eksperimentere ved at lade et lille
område af plænen stå uklippet og eventuelt hegne det ind, hvis man synes,
det skal adskille sig fra resten af haven. Man kan også lade hele plænen
stå uklippet og kun slå stier, hvor man vil færdes, indtil midt i juni hvor
det hele så kan slås med en le. Materialet fjernes og laves til god kompost
til havens andre bede. Efterhånden vil plænen blive mere næringsfattig
og helt naturligt vil blomster som kløver, bellis, ranunkel og ærenpris
indfinde sig afhængig af jordtype og lys-/skyggeforhold. Alt sammen til
glæde for både voksne og børn, små og store dyr.
Mia Stochholm

Søjletaks
Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' er
ganske smal og bliver 2-3 meter høj.
Jann Poulsen

E

n have giver
mulighed for at få frisk luft
og jord under neglene.
En have er levende, i konstant forandring
og udvikler sig forskelligt fra år til år.
Alligevel har enhver havedyrker
med respekt for sig selv lyst til
at foretage ændringer, plante nyt
og få tips til pasning og indretning.
På de følgende sider
får du gode ideer
til netop dette.

Solsvidning

Sollyset kan vi ikke undvære, det er forudsætningen
for såvel planteliv som dyreliv. Men sollyset kan være
skadeligt på overjordiske plantedele. Solsvidning
skyldes sollysets sammensætning af lysbølger af
varierende bølgelængde. Sollysets varmevirkning
kan give øget fordampning fra jorden og planterne
og derved skade planterne. Desuden kan vanddråber
på planterne efter regn eller vanding virke som
brændglas for solstrålerne, som derved svider
plantevævet. Pludselige forandringer i lysmængden
kan ligeledes skade planterne. F.eks. klart vejr efter
længere tids gråvejr. Klar luft efter stærk regn, som
fjerner skyggende forureningsstoffer i atmosfæren,
samt udtynding af bevoksninger. Ved solsvidning
kan bladene blive blege, slappe, gullige eller rødlige.
Koncentrerede solsvidninger kan give brune og døde
pletter på bladene. Frugter kan få mørke pletter eller
en unaturlig farve og blive ru på solsiden. Barken
kan slå revner og evt. falde af, især hvor tynde
korklag pludselig bliver stærkt opvarmet af solen.
I vintertiden kan stedsegrønne planters blade og
nåle blive slappe og få brune eller døde pletter når
fordampningen i den kraftige vintersol nedsætter
bladenes/nålenes vandindhold, der ikke kan erstattes
af ny vandforsyning til rødderne på grund af den
frosne jord.

Forholdsregler
Sarte planter bør især i vintertiden og det tidlige forår
dækkes, evt. med gran. Ved beskæring bør pludselige
forandringer i lysadgangen til de resterende
plantedele undgås og giv tilbageværende planter og
plantedele en gradvis tilvænning til de nye lysforhold.
Jann Poulsen
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KLIPPEDE
TRÆER
En allé med klippede træer,
som klippes hvert år, er
spændende at gå igennem.

Bøgehæk
Bøgehækken kan skæres kraftigt
tilbage tidligt om foråret.

Jann Poulsen

Jann Poulsen

ØKOLOGISKE GØDNINGER FRA KONGERSLEV KALK

Kongerslev Kalk markedsfører nu to nye produkter: et til universal brug og et til dyrkning af frugt
og grønt. De nye økologiske produkter er udviklet til privat forbrug, er helt igennem danske
og 100 % økologiske. De er baseret på varmebehandlet fjerkrægødning leveret fra danske,
økologiske fjerkræproducenter. Bæredygtighed er prioriteret hele vejen igennem produktionen:
f.eks er beholderne udført i 90 % genbrugsplast. Leveres i små 5 liters beholdere beregnet til
små haver. Pris for universalgødningen og for frugt- og grøntgødningen er for hver 159.95 kr.
i 5 liters dunk. Kan fås i havecentre, byggemarkeder, grovvarebutikker og dagligvarebutikker.
Endvidere fås kalk fra eget kalkbrug placeret ved Lille Vildmose ved Aalborg. Som et
naturprodukt er der ikke tilsat nogen form for tilsætningsstoffer og det kan derfor anvendes i
økologisk havebrug. Kan også fås med tilsat gødning. Husk at få undersøgt jordens kalkniveau
(pH værdi) inden du udspreder kalk i haven. Pris for Perlekalk 15 kg i sæk er 59.95 kr. Se mere om
produkter og priser på www.kongerslev-kalk.dk
Hans Preisler

ØKOLOGISKE
GØDNINGER FRA
FARMERGØDNING
Farmergødning introducerer i dette
forår en række nye produkter til
økologisk havebrug. Det nye sortiment
består af en bred palette af økologiske
haveprodukter. Fra forskellige typer
fast gødning i spande og plantesække,
flydende gødning i dunke samt
plantegødning og plantejord i poser.
Økologi er grundtanken i produktionen,
så der er ingen tilsætningsstoffer og
giftrester i produkterne. Kan fås i
havecentre, byggemarkeder m.v. Se
nærmere om produkter og priser på
www.farmergodning.dk.

GRANITSTEN
Brosten, chaussesten
og mosaiksten stablet
til en dekoration.
Jann Poulsen

Siddeplads
En rund siddeplads
belagt med chaussesten.
Jann Poulsen

Magnolia
kobus

Magnolia kobus er et meget
blomsterrigt træ med hvide
blomster tidligt om foråret.
Jann Poulsen

Hans Preisler
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GIV KARTOFLEN EN CHANCE

Kartofler kan lægges
De tidligste kartofler kan normalt lægges sidst i marts. Det kræver, at du
har lagt plastfolie over jorden, så den er varmet lidt op. Det kan du gøre nu,
hvis jorden ikke er alt for våd. I så fald kan du nøjes med at dække jorden i
regnvejr og fjerne overdækket, når det blæser og solen skinner.
Frank Kirkegaard

Nye frø til økohaven

Fuglebjerggård ved Camilla Plum er en lille frøhandel, hvor de selv dyrker langt,
langt de fleste af deres økologiske frø. De både dyrker, samler, tørrer, renser, pakker
og sender det hele omhyggeligt og udelukkende med håndkraft. Frøhandelen har
også et stort udvalg af gamle sorter og økologiske frø i Norden og man kan få
konventionelle frø fra gode producenter fra hele verden.
Nyheder er i år til din bivenlige økohave men også til kolonihaver der indeholder:
- V ilde planter og planter som vilde og tamme bier har stor glæde af pga. deres
indhold af pollen og nektar
- Spiselige blomster og
- Nye tomatsorter og nogle usædvanlige og sjove fætre og kusiner til tomater.
Noget om tomaterne: På Fuglebjergård dyrker man 165 sorter af tomater og flere
kommer til. Fra Østeuropa kommer blandt andet 'Fox Nose', 'Pink Honey', 'High
Stakes'; tunge, kødfulde, saftige med stor smag og knapt så meget sødme. Gode som
nymodnede i salater og som fuldmodnede i madlavning.
Stikkelsbærtomat er faktisk en vild tomat ( Solanum sponteneum ), 3-4 meter høj
og 2 meter bred, en ordentlig moppedreng af en tomat med tusindvis af små, fine,
gule, smagfulde tomater. Tomater, der er krydset mellem nye tomater med det
gavnlige anthocyan, og en vild sort af tomat fra Galapagos giver en helt speciel farve.
Gode sorter er 'Indigo Peardrop', 'Golden' og 'Zebra Tiger'. De er helt særlige at se
på, faste og sødmefulde og giver et overdådigt udbytte. Stuffertomater er ret tidlige
og høje og giver et mylder af boble-buklede tomater med tykke, meget faste og
kødfulde frugtvægge. De er gode at farsere med alt muligt dejligt fyld og til bagning
i ovn, eller hvad med at tørre dem. Gode sorter er 'Monserrat', 'Yellow Stuffer' og
'Stribed Cavern'. Vintertomater dyrkes i Syditalien, Mallorca, Catalonien og England.
De er særlige med et skind og syreindhold der gør dem holdbare. De semitørres i
solen eller de plukkes i hele klaser, der hænges op til eftermodning før de falder af.
Fordelen er åbenlyst den at man får hjemmedyrkede tomater i den mørke tid. De
modner stille og roligt og kan spises fra jul frem til påske. Nye sorter er 'Piennole
Giallo Vesuvia' med gule tomater og 'Ponderose' med orange, faste tomater.

Grethe Bjerregaard

PAS PÅ OPBINDINGEN

Tjek opbindingen på alle træer,
buske og klatreplanter. Den kan have
revet sig løs i løbet af vinteren, så
der er risiko for at planterne vælter
eller klatreplanterne falder ned fra
hegnet. Endnu værre er det, hvis
opbindingen har siddet for længe,
så den er ved at gnave sig ind i
stammen. Nogle gange kan planten
overgro opbindingen, så den helt forsvinder ind i barken,
men det vil fremover altid være et svagt punkt på planten.
Frank Kirkegaard

Hans Preisler

Hold øje med “dræbersneglene”
Kik efter de første ”dræbersnegle”
under stedsegrønt bunddække,
gamle brædder, spande og lignende.
Det har været en mild vinter, så
derfor er der ekstra mange snegle,
der har overvintret i år, og det giver
en ekstra risiko for at det bliver et
stort problem i år. Derfor er det
ekstra vigtigt at være på forkant
og fjerne de unge snegle, inden de
begynder at formere sig.
Frank Kirkegaard
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Kartoflen lever en tilværelse, der
efterhånden overskygges af pasta
og ris. Det er synd, for kartoflen er
i virkeligheden sundere end sine
konkurrenter og det tager ikke meget
længere tid at koge dem end at tilberede
pasta og ris. Da slet ikke nu, hvor vi
har fundet ud af at kartoflerne faktisk
smager bedre med skræl på og da mange vitaminer ligger lige
under skrællen skrælles de ikke væk. Tænk også på hvor mange
forskellige måder kartoflerne kan tilberedes på så man får flere
forskellige smagsnuancer frem end ved pasta og ris. Endnu
en grund til at sætte kartoflerne i højsædet igen. Danmarks
Kartoffelråd arbejder hele tiden på at gøre kartoflen endnu mere
populær. Nogle af tiltagene er en årlige kartoffelkonkurrence,
se nærmere på www.danmarkskartoffelraad.dk og udnævnelsen
af en kartoffelambassadør. Årets kartoffelambassadør er Troels
Mylenberg, der slutter sig til rækken af andre prominente
ambassadører som tv-kokken James Price og chipskongen
Jørgen. Troels Mylenberg er journalist og politisk redaktør på TV2
News. Troels Mylenbergs opsang til os danskere lyder bl.a.: ”Vi
burde som kartoffeldyrkernation være stolte over kartoflen, og
det tror jeg, der er mange, som glemmer”. Lad os håbe, kartoflen
får en genkomst som nationalgrøntsag.
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GRENE TIL
DRIVNING

Tag grene ind til drivning. Forsytia har længe
kunnet bruges, men nu vil også japansk kirsebær,
magnolie, æble og paradisæble springe ud, når
de kommer ind i varmen. Lad dem evt. overnatte i
et køligt bryggers, så de langsomt vænner sig til
temperaturen inden døre.
Frank Kirkegaard Hansen

Essence markiser
Moreland sælger åbne manuelle og lukkede
elektriske markiser. Fås også med LED-lys
i armene. Flere størrelser og farver.

KØB 2 ENS
& SPAR

ELEKTRISK LUKKET MARKISE
I ALUMINIUMSKASETTE

50%
PÅ NR. 2
*

300x120 CM

2 STK. FRA

1198,SPAR

400,-

Essence Læsejl
Fås i flere farver med åben eller lukket kassette.
Læsejlet kan monteres på husmuren, hvorfra det
kan trækkes ud.

MED LED-LYS

ELEKTRISK

450x300 CM

400x300 CM

9999,-

Se størrelser og tilbehør som f.eks. parasolfodsbeslag og terrassebeslag på www.moreland.dk

6999,-

* På udvalgte modeller

Terrassevarmer
hængende
sølv
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PÅ MOREL
Solsejl
Fås i flere faconner,
størrelser og farver.

SKARP PRIS

699,-

Metal
sprøjtepistol
10 sprøjtemønstre.

Sprøjtepistol
6 sprøjtemønstre.
SLANGEDYSE

10,-

METAL
SPRØJTEPISTOL

SPRØJTEPISTOL

49,-

99,-

2 STK, 40 M

Monteringskit
til solsejl
Pr. stk. 99,-

348,-

2 STK, 15 M

99,-

SPAR

Teleskopstige
I aluminium.

SPAR

110,-

39,-

2 STK, 20 M

Se flere størrelser på
www.moreland.dk

198,SPAR

60,-

Fleksibel haveslange
Klarer -25 til +65 grader,
UV-stråler og har antialgebelægning. Fås i blå
og grå, og 20, 30 og 40 m.

Siveslanger
Siveslange til ideel vanding
af havens planter. Klarer
det selv ved lavt vandtryk.

Vi sender alle hverdage eller afhent på vores lager • Kundeservice 70 22 72 92 mandag-fredag 9 -15
Tilbuddene gælder til og med d. 31/3 2020 eller så længe lager haves

Hvis du står i haven med et problem, du gerne vil have svar på
eller en god oplevelse, du gerne vil dele med andre, er det let at
sende en mail mens du har oplevelsen i frisk erindring. Du sender
mails til gb@kolonihave.dk med spørgsmål, kommentarer, sjove
historier eller oplevelser. Du kan forvente svar på din mail i løbet
af en uges tid. Husk, hvis muligt, at vedhæfte fotos af det,
du gerne vil fortælle/have noget at vide om.

Det er så meget
lettere at sende en
mail end at huske på
bestemte telefontider.
Derfor besvarer vi nu
udelukkende mails.

PODNING AF BÅDE ÆBLE,
PÆRE OG BLOMME PÅ
SAMME TRÆ?

FJERNELSE AF
TRÆRØDDER

GENERENDE
MYRER

LAV PÅ
PLANTER

D

H

M

E

et er velkendt at
man kan pode
flere æblesorter
på samme træ, så det er
naturligvis fristende også
at prøve at pode pære og
blomme på fx et æbletræ.
Det går bare ikke. Æbler kan
podes på æbler, pærer podes
på pærekvæde og blommer
podes på fx mirabel eller
kræge. Alle frugtarterne
tilhører ganske vist samme
storfamilie, men de er ikke af
samme slægt og derfor går
det ikke.

vis du har mod
på selv at fjerne
rødderne fra døde
træer og buske kan du starte
med at fjerne så meget jord
fra rødderne som muligt.
Hvis det er overkommeligt,
er det en god ide at grave
rødderne så langt fri, at de
begynder at blive tyndere.
Så er de lettere at komme
til at save over. Hvis du ikke
selv orker at fjerne rødderne
efter et stort træ men får
det rodfræset, skal du fjerne
så meget som muligt af
træsmuldet fra hullet før du
fylder ny jord i og planter på
ny. Træsmuldet vil bruge en
mængde kvælstof i forbindelse med at det bliver
nedbrudt og dermed kan
det skade evt. nye planters
vækst.

Af Grethe Bjerregaard / Redaktør
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yrerne etablerer
sig hvor der er
tørt og når de
først har fået gang i deres
bo, kan det være svært at
komme af med det igen. Der
er mange husråd som at
kaffegrums, peber og kanel,
der udstrøs ved boet, holder
myrerne væk. Det er ufarlige
ting at bruge, så forsøg det
hvis du har lyst. Noget du
ikke skal prøve at bruge,
er almindeligt køkkensalt.
Det kan godt være det er
giftigt for myrerne men
det er mindst lige så giftigt
for jorden. Hvor der er
udstrøet køkkensalt vokser
der ikke planter. Når du ser
et myrebo, der befinder sig
hvor du ikke vil have det, kan
du prøve at ødelægge det
og derefter vande grundigt.
Myrerne holder ikke af fugt,
så hvis du hele tiden spreder
tuen og vander kan du
komme den til livs.

t tilbagevendende
problem for mange er
lav på træer og buske.
Buske og træer, der vokser
på udsatte steder, kan især
være udsat. Lav er ikke i sig
selv skadeligt for træerne
men det er jo ikke dekorativt i alle sammenhænge.
Lav, der selv vokser langsomt, forekommer især på
træer og buske, der vokser
langsomt og er svækkede.
Jo hurtigere en busk eller et
træ vokser, jo sværere får lav
ved at etablere sig. Sørg for
at der kan komme lys og luft
til planten. Det kan gøres
ved beskæring. I en busk kan
du med fordel fjerne en tredjedel af skuddene helt nede
ved jorden en gang om året.
Du får måske ikke så mange
grene og skud men du får til
gengæld nogle skud der giver større blade og blomster
og en busk som kommer til
at se sundere ud.

ÅRET OG ÅRSTIDERNE
Vi kender da året og årstiderne.
Det lærte vi jo, da vi gik i skole.
December til februar er vinter,
marts til maj forår, sommer
er det i juni til august og efteråret
har vi i september til november.
Men passer det nu også?
Kigger man på naturen og vores haver er svaret nok, at det
ikke helt kan passe.
Årets rutiner
Som havedyrker er det vigtigt at kende årets gang. Selv om
årene er forskellige, verdenstemperaturen stiger og regnen
kommer voldsommere, opfører naturen sig overraskende
ensartet år efter år. Og plantedyrkeren gør næsten på dato
det samme i år, som de foregående år.
Springer eg før ask, går sommeren i vask. Springer ask
før eg, bliver sommeren bleg. De gamle kalenderordsprog
fortæller os, at der altid har været en vis ensartethed og
forskellighed fra år til år.
Hvorfor bytter eg og ask udspringsdato? Forklaringen
er, at egs tidspunkt for udspring styres af varmemængden.
Er vinter og forår kold giver det sent udspring hos eg og
tidligt udspring hvis vinter og forår er varmere. Ask tager
hovedsageligt udgangspunkt i lysmængden og har derfor
et mere jævnt udspringstidspunkt år for år.
Vi sår vores havefrø på bestemte tidspunkter. Nogen frø,
der kan tåle lave jordtemperaturer, sår vi lige efter forårsjævndøgn (ca. 21. marts), mens andre frø først lægges i
jorden i det sene forår (maj-juni).
Roserne beskæres normalt midt i april, lige omkring Dr.
Margrethes fødselsdag den 16. april. Det handler ikke kun om
at ære dronningen, men mest fordi eventuel morgenfrost
ikke længere har ødelæggende effekt på de nyskårne roser.
I Havebladets tilbagevendende ideer til aktiviteter i
kolonihaven bringes en mængde viden og erfaring som
årvågne gartnere og havebrugere har samlet sammen
gennem mange år.

En lille spand
til de mest
almindelige
redskaber og
blokken er god
at have med i
haven.

1.

Find notesbogen frem
Men hvorfor kun bruge andres erfaringer. Hvorfor ikke finde
notesbogen frem og skrive egne erfaringer ned, så de kan
deles med andre havefolk og genbruges igen år efter år.
I de kommende numre af Havebladet vil vi kigge på årstiderne. Deres betydning for planterne og dyrelivet.
Forår
Vi lærte det i skolen. Foråret begynder den 1. marts og
slutter den 31. maj. For de fleste er forventningerne til
foråret store. Det skal være varmt, fuglene skal synge, træerne springe ud og haven summe af liv. Hvorfor er det så
fortsat koldt, fuglene er fortsat kun i gang med at sangtræne, træernes knopper er endnu ikke helt klar til det store
udspring og ikke mange er i haverne endnu i marts.
Naturens cyklus
Burde foråret gå fra april til og med juni?
Tager man et kig på naturen og ser på dens cyklus
kommer en del af svaret. Dagens længde er fortsat kortere
end nattens. Først når dagen bliver længere end natten, får
solen magten. Vi skal altså helt hen til jævndøgn, før der er
lige meget dag og nat og foråret kan begynde. Jævndøgn
har vi i år den 20. marts. Foråret slutter så igen ved Sankt
Hans, på årets længste dag. I år er det den 21. juni.
Hvad kendetegner så foråret? Det gør masser af fuglesang, hurtig og ikke altid lige kontrolleret vækst i planterne og masser af dyreliv i skovbunden.

Af Henrik Ward Poulsen / konsulent i Hovedstaden vest kreds
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2 ÅR MED

Frilæggelse af stamme
hos Tuja kan give en helt
skulpturel virkning.

2.

Hold øje med græsset
En meget god pejling på planternes vækst er at kigge på
græsset. Igennem vinteren har der været dage hvor temperaturen har været over 5-8 °C. Nogle
3. af græsplanterne har
energi nok i rod og stængel til at varmen kan få dem til at
vokse. Det gælder også enkelte andre ukrudtsplanter.
Først når fotosyntesen for alvor virker igen begynder
alle græsplanterne at vokse. Det sker ca. 1. april. I april er
der ikke meget vækst i græsset, det er kun nødvendigt
at slå det 1-2 gange om måneden. Den langsomme vækst
skyldes, at jordens temperatur fortsat er lav og mængden
af lys er lille.
I maj måned er lysforholdene blevet meget bedre, jordtemperaturen er højere og ofte er der også meget vand
i jorden til planterne. Nu klippes græsset ofte 3-5 gange
om måneden. Forholdene for græsset er meget gunstige,
derfor er det også nu man etablerer ny græsplæne og f.eks.
vertikalskærer den.
Juni måned er lidt spændende; den kan være meget
tør eller meget våd. Er der varmt og meget vand, vokser
græsset fortsat godt. Er jorden derimod tør går væksthastigheden ned og i værste fald i stå. Græsset klippes oftest
4-5 gange om måneden.
Havens planter
Hvis vi kigger på vores spiseurter er det i den samme periode vi sår dem. Det er i foråret de vokser, sætter blade og
blomstrer. Enkelte skal have så høj jordtemperatur før de
bliver sået, at blomstringen må vente til august.
Mange af havens træer og buske gjorde sig sidste sommer klar til dette års blomstring og giver os her i foråret
deres bedste flor.
Selv om mange af vores træer og buske har fået tidligere
og tidligere udspring er ingen af dem begyndt at springe
ud før jævndøgn. Det er simpelthen for mørkt.
Hækklipning foretages ofte lige omkring Sankt Hans og
det kan der være en god grund til. Grene og skud er fortsat
bløde og salatagtige og derfor nemme at klippe. Når en urteagtig gren klippes over, lukker og heler den hurtigt såret.
Lige så pludseligt foråret begyndte, lige så pludseligt
er det slut. Bare en lille uge efter Sankt Hans går naturen
over i en helt ny face, nemlig sommeren.

2018 og 2019 har i særdeleshed været
2 år med vidt forskellige vejrtyper.
Det kan have store konsekvenser
for vores planter i haven.

I

2018 kæmpede mange haveejere med tørke og vandmangel, så meget at mange planter mistrivedes, blev
stressede og dårligt nok overlevede, så de til sidst
opførte sig unaturligt i forhold til årstiden.
Vores græsplæner visnede, og mange var bekymrede for
om de overlevede og helt skulle omlægges.
Til sidst slap vores vanddepoter og opsamlingstanke tør
for vand, så vi kun kunne håbe på, at naturen ville klare
sig selv. Heldigvis klarede det meste sig rimeligt igennem
forløbet, men det fik os alle til at stoppe op og tænke over
vejret og dets betydning for vores hverdag.
Ville vi mon kunne klare sådan en tørke igen!
Så kom året 2019, et år hvor vi har fået betydelig mere
nedbør i store dele af landet end hvad der er indenfor
normalen. Det har bevirket, at flere haver har soppet eller
nærmest stået under vand i perioder.
Sådan et år kan det være svært at dyrke sin have optimalt og holde planterne sunde og flotte. Et år hvor det i det
hele taget har været en udfordring, blot at passe sin have
med rengøring og græsklipning.
Ubalance i planterne
Efter sådanne år kommer planterne i ubalance, de bliver
stressede, hvilket kan få stor indflydelse på deres trivsel,
sundhed og vækst. Nogle af tegnene kan være at de får
længere eller kortere tilvækst end normalt, dette kan bl.a.
have indflydelse på grenenes og planternes tæthed og form
men også på blomstringen og frugtsætningen.
Det kan også være at planten får helt eller delvis
løvfald før tid, at den simpelthen afgiver nogle blade som
kompensation, men også at enkelte grene simpelthen
visner og i værste fald dør, hvilket ses først ved svækkede
eller nyplantede planter.

Af Henning Nygaard / Konsulent i Randers kreds kredskreds
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TØRKE OG REGN….
Sådan vil vi gerne have, at
et frodigt bed med vand i
haven ser ud. I 2018 var der
intet vand at se, og i 2019 var
stenene usynlige. Ingen af
delene er optimale.

I så specielle år, vil sundheden ofte komme på en prøve
ved mange plantegrupper.

Det kan påvirke knopper, skud og blomstringsperioder,
så planterne måske lettere svækkes af frost i foråret og
får svidninger og ødelagte skudspidser. Planterne kan få
ny skudtilvækster meget sent på efteråret, som gør, at
de ikke når at afmodne til vinteren. Nogle plantegrupper
begynder måske deres anden blomstring på årstider som
ikke er normalt for planten, for mange planter gør det ikke
så meget, men for bær og frugtbuske kan det have stor
indflydelse på næste års frugt- og bærsætning.
Generelt vil frugt og bær give os mange signaler på,
at vi har været ramt af tørke eller meget regn. De kan
næsten springe et års høst over, eller delvis afgive/smide
noget frugt inden modning. De kan blive tvangsmodne
før normal tid eller frugterne kan være plettede og til
tider deforme. Omvendt kan det også betyde, at det bliver
et år med stor og god høst, da andre faktorer også har
indflydelse.

Jordens betydning
Jorden er en vigtig medspiller under ekstreme vejrforhold.
Jo bedre jorden er til at holde på vandet i tørvejr, jo længere kan planterne klare sig selv. Omvendt er det også vigtigt
at den i meget lange og regnfulde perioder kan komme af
med vandet igen, så planterne ikke står og sopper, hvilket
vil bevirke, at de ikke kan ånde og mange små, vigtige
organismer i jorden ikke vil kunne leve.
Ønsker vi selv at have en lille smule indflydelse på
hvor godt vores have og planter trives under sådanne
vejrforhold er der nogle få ting, som kan gøre en lille
forskel.
Jorden skal bearbejdes grundigt i dybden så den får
en bedre struktur til både at holde på vand og næring,
men også til at jorden kan optage store mængder vand
fremover. Det kan ofte være nødvendigt og en fordel at
tilføre arealerne ny god jord i form af masser af kompost
og måske supplere med sand eller god muldjord.
Jorddække i form af planter, bark eller kompost hjælper
til at bevare fugtigheden og mindske fordampningen i
jorden.
Vi kan bruge planter, som passer til omgivelserne,
forholdene og den jord vi har i vores have, det være sig
både et- og flerårige planter. At plante tørketålende planter
på arealer som hurtigt bliver tørre og mere hårdføre
planter på arealer som hurtige bliver vandmættede.
Alt sammen ting som hjælper til at planterne og vores
haver bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor
udsving i vejret og letter vores dagligdag i haven.
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Dyrk

de gamle sorter

Af Mia Stochholm / Indehaver af urtehaver.dk

Man ser tit frøfirmaer
definere sorter som gamle,
men hvad er egentlig en
gammel sort, og hvordan
adskiller den sig fra de
moderne sorter?

A

t en grøntsag ikke bare er en
grøntsag, bliver tydeligt for
enhver køkkenhavedyrker
efter nogle år med forskellige sorter
af samme slags grøntsag mellem
hænderne. Man finder hurtigt ud af, at
der hos eksempelvis tomater er en stor
variation i smag afhængig af sorten
og hos gulerødder er udviklingstid,
smag og lagerholdbarhed væsentlige
karakteristika, der er særlige for de
forskellige sorter.
Sorternes karakteristika er resultatet af mange års forædlingsarbejde.
Man har nøje udvalgt afgrødernes
egenskaber ud fra især krav om holdbarhed, ensartethed og udbytte, som
har høj værdi for industriel grøntsagsdyrkning. For hjemmedyrkeren er det
andre parametre, der værdsættes. Her
er smagen i højsædet og ensartethed
og ens modningstid er modstridende
med den store fordel, det er for en
husholdning, når ikke alle broccolihovederne er klar til høst i den samme
uge. Ensretningen af forædlingsarbejdet
har påvirket udbuddet af frø til hobbyavlere så udvalget i dag er langt mindre end tidligere. For 100 år siden kunne
man få omkring 175 forskellige sorter af
hvidkål, i dag er der langt færre.
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1950 som skæringsår
Der findes ikke nogen egentlig beskrivelse af, hvornår en sort kan kaldes gammel. Men det giver god mening at bruge
1950 som skæringsår. Det er nemlig det
år, hvor den første F1 grøntsag lanceredes i Skandinavien. Herefter sker der
en større genetisk indsnævring og frø
går fra at være allemandseje til at blive
uigennemskuelige forretningshemmeligheder.
En F1 er en hybrid; det vil sige, at
det er en krydsning mellem to genetisk forskellige forældre. F1 frø er ikke
frøstabile, så hvis man eksempelvis
dyrker en velsmagende tomat fra F1
frø, som man gerne vil dyrke igen
året efter, kan man ikke være sikker
på at afkommet kommer til at ligne
den moderplante, man forelskede sig
i, og derfor kan man ikke selv tage frø
af F1 planterne. Alle gamle sorter er
frøfaste, hvilket vil sige, at de er stabile
og frugtbare, så man selv kan høste frø
og ikke er afhængig af at skulle købe
nye år efter år.
En del af de gamle sorter er bevaret i
Nordisk Genbank og mange frøfirmaer
sælger efterhånden også et udvalg.
Foreningen Frøsamlerne arbejder
med bevaring af kulturplanternes

1. Det kan være en god idé at søge på udenlandske hjemmesider med frø hvis man vil have
et større udvalg af sorter. Af gamle sorter
i handlen kan nævnes guleroden ‘Nantes’,
blomkål ‘Erfurter Dværg’, radisen ‘Saxa’ og
hovedsalaten ‘Tom Thumb’.
2. Gamle sorter kaldes også arvesorter og er ofte
navngivet efter den person der dyrkede dem
eller det område, hvor sorten blev dyrket.
3. Hjemmedyrkede grøntsager har en særlig kvalitet, men det er ikke helt ligegyldigt, hvilken
sort man vælger..
4. Hybrider, som her broccoli ‘Marathon’ F1,
er meget ensartede og modner på samme
tidspunkt. For hjemmedyrkeren er det mere
5.
værdifuldt, når høstperioden strækker sig over
en længere periode.

mangfoldighed og her findes også
mange gamle sorter.
Flere bitterstoffer i gamle sorter
De gamle sorter indeholder flere af de
sundhedsfremmende bitterstoffer end
de moderne sorter fordi man har selekteret de bitre smagsstoffer ud så kål,
salat og rodfrugter er blevet mildere. På
Institut for Fødevarer i Aarslev på Fyn
(Aarhus Universitet) er man kommet
frem til, at der en sammenhæng mellem
bitter smag og sundhedsgavnlige stoffer.
Bitterstoffer mindsker risikoen for
hjerte-kar-sygdomme, diabetes og nogle
kræftformer.
Det giver god mening at holde liv
i de gamle sorter ganske enkelt ved
at dyrke dem. På den måde får man
sundere afgrøder der er bedre egnet til
hjemmedyrkning og som man selv kan
høste frø af. Samtidig er man med til
at sikre, at det genetiske materiale ikke
går tabt for eftertiden.
Hjemmesider der sælger eller formidler viden om gamle sorter:
www.fuglebjerggaard.dk
www.froebutikken.dk
www.runabergsfroer.se
www.degamlesorter.dk
www.froesamlerne.dk

Af Jann Poulsen / Konsulent i Sydøstfyns kreds

DEN
SYGE S DE

Plantevariationen i en kolonihave er så stor,
at angreb af sygdomme og skadedyr sjældent
giver virkelig stor skade. Det er dog også rart
at vide hvad det er, der ind imellem rammer
planterne, så de ikke mere ligner sig selv.

ERANTISBRAND

BØGEBLADLUS

AHORNGALMIDER

IAGTTAGELSE: Der udvikles hævede,

IAGTTAGELSE: Bleggule insekter,

IAGTTAGELSE: Sidst på foråret, først

blæreagtige, grå udvækster på stængel
og blade. De kan briste og der udvikles
og frigives store mængder sorte,
pulverformede sporemasser. Alvorligt
angrebne partier visner og den
almindelige vækstkraft hæmmes.

ÅRSAG: Det er en svamp, der synes at
være systemisk i planten (dvs. findes
overalt i planten og ikke blot i de
partier, der har symptomer).

HVAD KAN DER GØRES: Eneste
bekæmpelse er at fjerne hele planten.

dækket af et hvidt, voksagtigt
materiale, danner tætte kolonier i
skudspidser og på bladundersiden.
Ses fra sidst på foråret og til midt på
sommeren, herefter falder antallet.
Bladene bliver klæbrige af bladlusenes
sukkerholdige ekskrementer
(honningdug) som fremmer væksten
af sodskimmelsvampe. Desuden bliver
bladene gule og falder unaturligt
tidligt af. Vingede lus er til stede
indtil midsommer og flyver op, når
bøgehækken klippes. Lusene er hvide
og kan forveksles med mellus.

på sommeren kan ses små, hævede,
rødlige knopper på overfladerne
af ahorn og løn, eller der udvikles
et filtagtigt lag af hvidlige eller let
blåligrøde hår på bladundersiderne.

ÅRSAG: Mikroskopiske små mider

suger saft og udskiller kemiske stoffer,
som fremkalder unormal vækst i
bladene. Gallerne dannes formentlig
især af en mide, som fremkalder
knopgaller, og en anden mide som
giver filtgaller.

HVAD KAN DER GØRES: Intet, da
miderne ikke skader deres værter,
udover at danne galler. På mindre
planter kan lette angreb bekæmpes
ved at fjerne angrebne blade. Eventuelt
fjernes skadede grene helt.

ÅRSAG: En bladlus (Phyllaphis

fagi) som kun er et problem på
bøgeplanter..

HVAD KAN DER GØRES: Normalt
gør man ikke noget, men hække kan
sprøjtes med et hvidløgsekstrakt og
insektsæbe. Flere behandlinger kan
være nødvendige.

1.
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KONSULENTTRÆF 2019
Det årlige konsulenttræf er mødet hvor der
udveksles orientering, viden og erfaringer
imellem Kolonihaveforbundet og konsulenterne
ligesom der besøges haveforeninger
og virksomheder med relevans for det
havebrugsfaglige arbejde. I år gik turen til
området omkring Uppsala nord for Stockholm.

1.

3.
1. Tunakolonien har
et stort fællesareal,
hvor der bl.a. holdes
midsommerfest.
2. Godt at kende
sæsonen.
3. Et traditionelt hus.

L

idt nord for Stockholm finder vi centret for den
navngivning af planter og dyr, der først og fremmest
eksisterer i form af den svenske naturvidenskabsmand Linné. Derfor var mødet i år henlagt til de haver, han
grundlagde.

2.

Det faglige møde
Blandt emner, der blev diskuteret på det faglige møde, var
identitetskort.
Noget af det, man som kolonist nu kan opleve når man
møder sin konsulent i haveforeningen er, at vedkommende bærer identitetskort. Især i forbindelse med de årlige
havevurderinger kommer konsulenterne ind i haverne. Da
konsulenterne ofte kommer uanmeldt, er identitetskortet
en forsikring til den enkelte kolonist om at det ikke er en
uvedkommende, der pludselig løber rundt i haven. Identitetskortene har i det år, de har været i brug, generelt været
en positiv oplevelse.
Det faglige møde omfatter udover sådanne helt konkrete
tiltag diskussioner om de aktiviteter konsulenterne deltager i især i kredse og haveforeninger.

Om foreningen
Udviklingen har betydet at haveforeningen nu i høj grad er
præget af at man dyrker prydplanter og man har en hel del
kontakt med det omgivende samfund. Der er ikke indlagt vand i haverne og vand til almindelig brug lukkes om
efteråret. Havelejen er 5000 kr. om året og husene sælges
individuelt. Bestyrelsen godkender salget men har ikke
noget med prisfastsættelsen at gøre. Normalt lejes husene
for fem år ad gangen og som regel forlænges lejemålet
uden videre. Hvis man misligholder sin have kan man, efter behørige varsler, få at vide at lejemålet ikke forlænges.
I haveforeningen er der pligtarbejde to gange om året og
hvis man ikke deltager koster det 1000 kr.

Tunakolonien i Uppsala
Sverige har en række spændende haveforeninger. Tunakolonien er en stor haveforening med godt 300 haver der
hver især er ca. 400 m2. Da den blev etableret i 1942 var det
med henblik på produktion og der var stort set ikke huse i
haverne. Husene kom først til i slutningen af 1940erne og
da var tagene stort set alle af eternit. Det giver store problemer i dag, hvor man ikke selv må fjerne eternitten.

Sociale aktiviteter
Der er en række toiletter i foreningen som medlemmerne
på skift holder rene. De ligger i tilknytning til foreningshuset, der udlejes 25-30 gange om året til fester, møder og
foredrag. Foreningshuset og toiletterne har vand hele året.
Der afholdes en årlig midsommerfest hvor der deltager
op mod 2000 mennesker. Langt de fleste kommer fra de
omkringboende og der er mulighed for at købe kaffe.

Af Grethe Bjerregaard / konsulent i Nordøstsjælland og Hovedstaden midt kredse
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”FEDT AT GÅ OVER TIL LEGEKAMMERATERNE
OG VIDE HVOR DE ER”

1. Dean Heeno foran
Legelyst med Niklas
oppe at hænge i én af
legeredskaberne.
2. Familien Heeno er
også travlt beskæftiget
med etablering af bl.a.
toilet og nyt køkken i
deres havehus nr. 208,
hvor også den ældre
generation, nemlig
Peter Heeno, giver et
nap med. Her ses de
foran huset.

Udsagn af 9-årig kolonist om livet i
Roskildekolonihave

1.

2.

1.

Ø

nsket om flere børnefamilier som kolonister er
stort, både på forbundsplan og ude i haveforeningerne - dels for at være flere generationer sammen
i kolonihaverne - dels for at sikre haveforeningernes virke
også i kommende årtier.
En af de haveforeninger, der aktivt gør en indsats for at
fremme denne udvikling, er H/F Granly med 191 havelodder i Roskilde. Allerede ved indgangen til haveforeningen
overfor klubhuset møder der den besøgende udsigten til et
spændende legepladsområde med mængder af legeredskaber og med den velvalgte titel ”Legelyst”.
En af initativtagerne til legepladsen er montør Dean
Heeno, der gerne viser rundt sammen med sønnen Niklas
på 9 år, der selv er flittig bruger af pladsen sammen med
andre børn i havesæsonen:
”Det er fedt at lige kunne gå over til legekammeraterne i
de andre haver og vide hvor de”, understreger Niklas.
”Det er samtidig godt for os forældre ikke at skulle være
bange for ungerne i trafikken og være trygge ved at vide,
hvor de er”, tilføjer faderen, Dean Heeno, der er et aktivt
medlem af foreningens bestyrelse:
”Vi var nogle stykker der ønskede at forny den gamle
legeplads, så vi gik i gang selvom det var hårdt arbejde bl.a.
med rydning af grunden og med etablering af det mere

moderne legeområde. Vi dannede en Facebook-gruppe for
at holde sammen på tropperne under byggearbejdet”.
Årlig Børnedag
Haveforeningen har også stor succes med afholdelse af
den årlige børnedag hver sommer med deltagelse af ca.
30 børn. Der er konkurrencer både for børn og voksne
bl.a. med femkamp og med ræve-og fugleskydninger (dog
ikke med levende dyr!), hvor vinderne året efter bliver kørt
rundt på vejene i haveforeningen efterfulgt af foreningens
øvrige kolonister.
”Det er dejligt at opleve hvor søde de gamle kolonister er
ved børnene i haveforeningen”, fortsætter Dean Heeno, der
også nævner andre initiativer i haveforeningen – således
en temauge om emnet: Jorden er giftig med vigtig information for både børn og voksne.
”Vi har de sidste 3-4 år oplevet, at mange flere børnefamilier er blevet kolonister i Granly og vi tror, at vores
forskellige aktiviteter – støttet med omtale i den lokale
ugeavis - har medvirket hertil”, slutter han.
Det kan tilføjes at familien stammer fra Ringkøbingegnen, hvorfor deres efternavn er sammensat af navnene på
to landsbyer uden for byen: Hee og No.

Af Preben Sørensen / kredsformand og journalist
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HAVEN SOM PSYKOFARMAKA

1. Terapihaven Nacadia®
er anlagt som en vild
skovhave i Arboretets
smukke omgivelser
nær Hørsholm.

Det er formentlig ikke overraskende for særlig mange
medlemmer af Kolonihaveforbundet, at haver har en
helende kraft på vores mentale og fysiske velvære.
Derfor giver det også god mening, at såkaldte
terapihaver dukker op flere steder.

D

et er en gigantisk anerkendelse
af, at naturen kan noget helt
specielt, som man ikke finder
andre steder. Den kan, under rette kår
og med hjælp fra professionelle, hele et
såret menneske.
Havens helbredende virkning
I forbindelse med vores arbejde
omkring regeringsudspillet 2030
besøgte vi flere haveforeninger
i landet. Et af de gennemgående
temaer i samtalerne mellem
politiker og havelejer var blandt
andet, hvordan haven er et bedre
genoptræningstilbud end dem,
kommunerne kan tilbyde. Flere
havelejere havde oplevet at være
sygemeldt af forskellige årsager, men
uanset om det var mentale eller fysiske
problemer, så hjalp haven dem på
benene igen.
Terapi i specialdesignede haver er
blevet underlagt videnskabelige undersøgelser, men der er stadig lang vej
til anerkendelse og integration i det
etablerede sundhedssystem. Lægerne
ønsker simpelthen mere forskning for
at kunne overbevise myndighederne
om behandlingsformens berettigelse.

Svenskerne er et skridt foran
I Sverige ser udsigterne lidt anderledes ud. Her har man siden 2001 givet
arbejde og ophold i specialdesignede
haver til behandling af især stressrelaterede sygdomme. Offentligt ansatte
omkring Gøteborg kan blive henvist af
egen læge til et ophold i terapihaven,
Gröna Rehab, hvis de er stressede og
udbrændte
Peter Währborg er svensk læge og
medforfatter på en videnskabelig rapport udgivet i Scandinavian Journal of
Public Health. Rapportens fokus var at
samle alle videnskabelige udgivelser
om emnet og sammenligne resultaterne. P. Währborg konstaterede derefter,
at ”der findes ganske god evidens for
haveterapis gode effekt”. Der mangler
altså ikke evidens ifølge ham, men i
stedet information om den positive
effekt. Dette er man i færd med at indsamle i Hørsholm i Nacadia, Danmarks
eneste forskningsbaserede terapihave
for stressramte.
Mindre medicin, mindre
sundhedssystem
I Nacadia arbejder to psykologer,
der også er haveterapeuter, med
stressramte. Forløbet i Nacadia er
bygget op over arbejde i haven samt
teknikker i mindfulness (øvelser i at
være nærværende og ikke være i sine

Af Iben Sandra Svensson / Kommunikation og politisk betjening, Kolonihaveforbundet
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tanker), individuelle samtaler med
psykologerne og alenetid i den store,
naturrige have.
Den ene af de to psykologer, Dorthe
Djernis, påpeger de tre ting, der skal
være til stede for, at en terapihave skal
kunne give resultater: ”Den skal være
vild, rig på arter og være tryg”.
Selvom mange kan nikke genkendende til, at haven gør underværker
for krop og sjæl, så er det både rart at
få på skrift, at haven kan noget helt
særligt og også fantastisk at opleve, at
det er noget, man begynder at åbne op
for som behandlingsform.
Man har lavet målinger på, hvor
meget medicin og hvor meget sundhedssystemet er blevet brugt efter
haveterapi. Ifølge D. Djernis tjener et
haveterapiforløb sig hurtigt ind igen.
Deltagerne bruger nemlig sundhedssystemet mindre og indtager mindre
medicin.

KILDER:
“Nature-assisted
rehabilitation for reactions
to severe stress […]”:
kortlink.dk/24vwe
Artikel i Berlingske:
kortlink.dk/24vwf
Artikel i Berlingske:
kortlink.dk/24vwg
Københavns Universitet
og Nacadia:
kortlink.dk/24vwk

SÅDAN LOGGER DU PÅ DIALOGNET
DialogNet er for dig, bestyrelsen i din haveforening og din kreds.
Her finder du regler, vejledninger og seneste nyt fra Kolonihaveforbundet.

www.kolonihaveforbundet.dk
DialogNet er kun for medlemmer af
Kolonihaveforbundet. Derfor kræver det et login.
Du finder indgangen i øverste, højre hjørne af
vores hjemmeside.

Medlemsnummer og adgangskode
Hvis det er første gang, du logger på
DialogNet, skal du bruge dit medlemsnummer
som brugernavn og dit postnummer fra din
hjemmeadresse.

TIP

Find dit medlemsnummer

(kaldet kundenummer) ved
adressefeltet på
Havebladets
bagside

Menulinjen ligger i bunden

Dialognet har en menulinje i bunden af siden.
Du kan klikke på menulinjens kategorier
(medlem, bestyrelse osv.) og komme ind til
relevante dokumenter og vejledninger. Prøv dig
frem og tryk på hjem i nederste, venstre hjørne,
når du vil tilbage til forsiden.

Download DialogNet til din
smartphone eller tablet

Du kan hente DialogNet til din mobil eller tablet via Google Play
eller App Store. Du kan søge DialogNet app’en frem ved at
søge efter ”Kolonihaveforbundet”
Af Iben Sandra Svensson / Kommunikation og politisk betjening, Kolonihaveforbundet
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MØDER I HOVEDBESTYRELSEN OG UDVALG
Hovedbestyrelsesmøde
Hovedbestyrelsen holdt sit efterårsmøde i november 2019.
Hovedbestyrelsen behandlede en
række emner, herunder
❙ G
 odkendelse af budgettet for 2020
❙ G
 odkendelse af udvalgenes opgaver
for 2020 og justeringer i udvalgenes
sammensætning
❙ R
 etningslinjer og satser for udvalgsdeltagere i 2020
❙ Retningslinjer

for Vurderingsfunktionen.
Herudover havde hovedbestyrelsen en
temadrøftelse af, hvilke udfordringer
som det af kongressen nedsatte Organisationsudvalg skal løse. Hovedbestyrelsen kom frem til 5 fokusområder
som organisationsudvalget skal arbejde videre med (se længere nede).
Forretningsudvalgsmøder
Forretningsudvalget har behandlet en
del konkrete ansøgninger fra foreninger om forskellige ting. Herudover
har Forretningsudvalget behandlet
mange af de samme emner som Hovedbestyrelsen.
Øvrige udvalg
❙ K
 øbs- og Salgsudvalget har i skrivende stund netop opdateret vurderings- og salgsdokumenter til 2020.
Desuden drøfter udvalget løbende
forslag til forbedringer af reglerne.
❙ Vurderingsundervisningsudvalget
er i skrivende stund i fuld gang med
at planlægge undervisningen af
vurderingsinstruktører. Desuden er
udvalget i gang med at danne sig et
overblik over den store opgave med
at sørge for rettigheder til de rigtige
personer i vurderingssystemet.
❙ De øvrige udvalg arbejder i forskelligt
omfang med ideer og forslag, som der
dog ikke konkret er noget at fortælle
om på nuværende tidspunkt.

Af Ditte Jensen, / direktør, Kolonihaveforbundet
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Særligt om Organisationsudvalget
Kongressen i 2018 nedsatte et organisationsudvalg, som skal se på
Kolonihaveforbundets organisation.
Organisationsudvalget er påbegyndt
arbejdet, og skal i løbet af foråret
indhente input til arbejdet fra medlemmer, foreninger, kredse samt andre organisationer. Helt konkret har
hovedbestyrelsen bedt udvalget om
at fokusere på følgende 5 områder:
1.	Beslutnings- og mødestruktur i
Kongres, HB, FU og udvalg
Udfordringer som blev nævnt var:
❙ Hvilke mandater har de forskellige
fora - hvem kan ændre i hvad, hvornår og hvorfor?
❙ For langt mellem besluttende møder
❙ Mødestrukturen er tung og usmidig
❙ Implementering af beslutninger er
svær
❙ Mere medlemsindflydelse.
2.	Fornyelse og udvikling, den langsigtede bane
Udfordringer som blev nævnt var:
❙ Hovedbestyrelsen beskæftiger sig
sjældent med de fremtidsorienterede
ting, som f.eks. hvad skal vi, hvad vil
vi osv.
❙ Hvordan håndterer vi fremtidens
kolonihaver og hvordan inddrages
yngre kræfter i arbejdet
❙ Hvordan sikrer vi, at der er synergi
mellem medlemmernes ønsker og
organisationens ønsker
❙ Hvordan får vi ressourcer og økonomi til at forny os (f.eks. nye haveformer eller andre projekter der gavner
foreninger og medlemmer)
❙ Hvordan får vi kendskab til medlemmernes behov
❙ Hvordan sikrer vi det sociale fællesskab
❙ Hvordan skaber vi plads til græsrodsarbejde
❙ Rekruttering af nye og aktive

tillidsfolk – og hvordan aktiverer
man medlemmerne
3. Håndtering af forskelligheder
Udfordringer som blev nævnt var:
❙ D
 er er mange forskellige havetyper
(andelshaver, nyttehaver, daghaver,
overnatningshaver, statshaver, haver
på kommunal jord, haver på privat
jord, haver uden huse osv.). Hvordan
bliver vi bedre til at håndtere den
forskellighed i vores drøftelser og
regelsæt?
4.	Opgavefordeling mellem foreninger,
kredse og Kolonihaveforbundet
Udfordringer som blev nævnt var:
❙ H
 vordan minimeres det administrative arbejde i foreninger og kredse
❙ Skal der ligge administrative opgaver i udvalg
❙ Hvordan styrkes det politiske arbejde i kredse
❙ Uklar og uensartet opgavefordeling
mellem foreninger, kredse, storområder og Kolonihaveforbundet
❙ Kredse agerer meget forskelligt – er
selvstændige, juridiske enheder og
derfor består Kolonihaveforbundet af
23 organisationer i stedet for én.
❙ Uklart hvad der er vores kerneopgaver i forhold til at være en interesseorganisation
❙ O
 pdeling mellem administration og
politik er ikke altid klar
❙ Hvad

er kommandovejen for medlemmer
❙ B
 edre medlemsservice/servicering af
bestyrelser
5.	Mandater, klage- og sanktionsmuligheder
Udfordringer som blev nævnt var:
❙ M
 anglende konsekvens
❙ M
 anglende sanktionsmuligheder
❙ M
 anglende klagemuligheder.

ANTAL STØRRE SAGER VI HAR ARBEJDET PÅ I 2019

Hvad bruger juristen hos Kolonihaveforbundet tiden på? Hvad hjælpes medlemmerne med?
TYPE SAG

ANTAL

KONTRAKTFORLÆNGELSE
De haveforeninger, der ligger på lejet jord, skal have forlænget deres kontrakter med jordejer. Her sikrer vi, at haveforeningerne får forlænget
kontrakterne med de bedst mulige vilkår.

15

NYE ELLER FORNYELSE AF EKSISTERENDE DEKLARATIONER
Deklarationer er regler, der gælder for foreningens areal. Regler kan f.eks. være de byggeregler, som man skal rette sig efter i en forening.
Her går vi ind og arbejder for, at deklarationerne, så vidt muligt, stemmer overens med foreningens ønsker.

3

AFTALER OM RAMMEVILKÅR SOM IKKE FREMGÅR (KLART) AF EKSISTERENDE RAMMEVILKÅR
Når verden udvikler sig, så sker der sommetider ting, som ikke er afspejlet i de regler, som gælder for foreningen, og derfor skal man finde
ud af, hvad der skal ske. Det kan f.eks. være aftaler om nedlæggelse af enkelte havelodder på grund af vand, udskiftning af hegn, veje eller
vandrør, fortolkning af byggeregler mv.

12

LOKALPLANER
Lokalplaner er, ligesom deklarationer, regler for haveforeningens område. Men hvor deklarationer ofte er skabt via forhandling, er lokalplaner
bestemt af en myndighed. Vi forsøger at påvirke myndighederne gennem møder og høringssvar, så foreningerne får de bedst mulige vilkår.

2*

OPRYDNING I ULOVLIGT BYGGERI I HELE KOMMUNER
Sommetider beslutter en kommunalbestyrelse, at kolonihaverne i deres kommune skal lovliggøres. Det skal ske NU og helst i går. Vi har
selvfølgelig ikke mulighed for at trylle byggereglerne væk eller forlange, at vores kolonihavehuse ikke skal overholde reglerne. Men i de
tilfælde forsøger vi at sikre, at fysisk lovliggørelse (nedrivning af husene) skal være allersidste mulighed. Ofte lykkes det at undgå nedrivning
ved enten at ændre reglerne for byggeriet (tillade større byggeri), søge om dispensation eller måske indgå en aftale med myndighederne om,
at foreninger og medlemmer først skal rive huse ned/lovliggøre i forbindelse med salg. På den måde får både medlemmer og foreninger mere
tid og mere overkommelige rammer for at komme i mål med lovliggørelse af byggeri.

4

EKSPROPRIATION ELLER FLYTNING AF KOLONIHAVER PÅ GRUND AF F.EKS. FREDNING ELLER UNESCOS KULTURARV
Det sker, at haveforeninger ligger på noget jord eller i et område, der skal eksproprieres eller fredes. Dette kan f.eks. ske, fordi kommunen skal
bygge ny jernbane, vej eller letbane. Det kan betyde, at en haveforening skal flyttes eller nedlægges. I det tilfælde går vi ind i sagen og sikrer,
at medlemmerne får de bedst mulige vilkår og ikke lider noget økonomisk tab, så både medlemmer og myndighed forhåbentlig bliver tilfredse
med udfaldet.

4

KLOAKERING
Flere og flere haveforeninger skal kloakere. Her går vi ind og forsøger at påvirke de overordnede vilkår for kloakering. For eksempel forhandler
vi tidsplaner og finansieringsvilkår, så prisen forhåbentlig bliver overkommelig for alle medlemmer.

5

FOR MEGET BETALT LEJE (I EN HEL KOMMUNE I ÅREVIS)
Vi oplever sommetider, at jordejer i strid med foreningens lejekontrakter, har ladet lejen stige i alle haveforeninger i årevis. De penge,
medlemmerne har betalt for meget i årevis, skal de kompenseres for på den ene eller den anden måde.

2

POLITISKE SAGER
I en række tilfælde er lovgivningen uklar, når det drejer sig om kolonihaver. Derfor er det ofte nødvendigt at drøfte forskellige regler med
styrelser, ministerier, borgmester osv.

4

Herudover behandler vi ca. 500 henvendelser om ugen på telefon og på mail fra medlemmer og foreninger, som har forskellige spørgsmål af administrativ eller
juridisk karakter vedr. livet i haveforeningen.
* (heraf er den ene en temalokalplan, som gælder for alle foreninger i den pågældende kommune)

Af Ditte Jensen, / direktør, Kolonihaveforbundet
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DET INTERNATIONALE KOLONIHAVEFORBUND

EN UGE UDEN PESTICIDER - KAN VI
GØRE EN FORSKEL? – JA, VI KAN.
Det internationale kolonihaveforbund og
dets medlemsorganisationer, herunder
Kolonihaveforbundet, beder alle kolonister om at
deltage i ugen uden pesticider den 20. – 30. marts
2020. Her bringer vi forbundenes opfordring.

D

er er mange alternativer til
brug af kemikalier og det er
nødvendigt at vi omgående
begynder at eksperimentere med disse
alternativer.
Med den kærlighed vi har til havedyrkning er vi blevet vogterne over de
ekstremt vigtige korridorer i bymiljøerne. Disse korridorer omfatter parker,
skovområder, haver ved huse og
kolonihaver. Ny forskning har uden al
tvivl vist at kolonihaver er de gunstigste for byerne og de grønne korridorer.
De er mere frugtbare, produktive og
miljøvenlige end professionelle landog havebrug, er mere varierede og har
større opsamling af CO2 end nogen
anden brug af jorden, herunder skove.
Med alt dette i erindring er det vigtigt
at vi beskytter disse områder og vores
kolonihaver på bedst mulig måde.

Af Grethe Bjerregaard / Redaktør
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Hvordan kan det ske?
Ved at skære ned på brugen af pesticider, der indeholder mange forskellige
skadelige stoffer, hjælper vi med at
opretholde balancen i naturen. Som vi
alle ved vil udslettelsen af et skadeligt
insekt med kemikalier ofte også påvirke nyttedyr fx ved at stofferne optages
af andre insekter og dyr i fødekæden.
Hvordan gennemfører vi det?
Lad os bruge kål som eksempel.
Ved simpelt hen at dække dem med
insektnet (almindelige net lader
sommerfuglene slippe igennem så de
kan lægge æg på planterne) kan man
undgå at bruge kemikalier. Det holder
ikke alene sommerfuglene ude, det
forhindrer også duerne i at komme til.
Det skaber også et mikroklima hvor
planterne beskyttes mod blæst, solsvidning, lader regn og vand komme
igennem, holder på fugtigheden og
reducerer behovet for vanding. Med
hensyn til bladlus kan man plante
fløjlsblomst blandt kålplanterne, det
forvirrer bladlusene.

Bladlus kan kommes til livs ved
simpelthen at sprøjte med en sæbeopløsning der er meget mere miljøvenlig
end traditionelle kemikalier. Vanding
af kålplanterne med en opløsning
af kulsukker eller brændenælde i de
tidligere vækstperioder synes at virke
afskrækkende på insekterne, måske
på grund af den stærke duft. Dette bør
dog ikke ske hen mod høst. Sprøjtning
med en hvidløgsopløsning er en anden
metode.
Med hensyn til ukrudt holdes det
nede ved kontinuerlig hakning og
hvis det sker inden ukrudtet sætter
frø kan de grønne dele komposteres
som gratis tilskud til haven. Selv de
mest vanskelige ukrudtsarter, som fx
padderok, kan komposteres ved at lade
dem ligge i vand til forrådnelse eller
ved at tørre dem helt ud før de lægges
på kompostbunken.
Hvis du opsamler vand, og det
håber jeg du gør, og opsamler det i en
åben tønde kan du hælde en teskefuld
vegetabilsk olie i den, det forhindrer
myggelarver i at udvikle sig.

DET ER HOT
AT BO SMÅT

Der er kommet godt gang i tiny house
bevægelsen i USA efter finanskrisen
i 2008, hvor tusindvis af forgældede
amerikanere mistede deres hjem. Men
strømningen er også nået Danmark og
flere og flere får øjnene op for fordelene.

4.

3.

T

iny House bevægelsen
handler om at bo småt, bruge
mindre energi (og dermed
begrænse CO2) og være økonomisk
fri og uafhængig. Det er først og
fremmest en reaktion på klimaudfordringerne og økonomien, men
det er også en arkitektonisk og
social bevægelse, hvor det handler
om at leve simpelt i små huse. For
materielle goder koster penge og
penge koster arbejde og arbejde koster timer væk fra familie, venner og
de drømme, du ellers kunne udleve.

1.

5.

Alt har dobbelt funktion
Alle der har en kolonihave ved, at man
må være kreativ, når pladsen er trang.
Der skal nemlig ikke meget til, før de
små huse på mellem 10 m2 og 40 m2
bliver fyldt op. Enhver kvadratmeter
bliver udnyttet med inventar, som
typisk har flere funktioner.
Uanset om man er tilhænger af
livsstilen eller ej, så må man medgive,
at ”miniboerne” er hamrende gode til
at indrette OG til at dele deres kreative løsninger med os andre. Hvis du
mangler inspiration er det bare med at
google eller hoppe på Pinterest, hvor
brugerne deler links til diverse tiny
house blogs i hobetal. Ellers kan du
også følge med her i Havebladet, hvor
vi for hvert nummer kigger nærmere
på spændende løsninger.
I dette nummer, kigger vi nærmere
på soveværelset.

2.

6.

7.

1.-2. Her er stue og soveværelse i ét.
Sengen, der er monteret fast til
sofaen, bliver trillet ind under
spisestuen,
3 der er forhøjet med tre
trin. Sofaens ryglæn kan fjernes og
dermed er der plads til endnu en
overnattende.
Kilde: http://kortlink.dk/24vz5
3. I denne løsning er soveværelset
udformet som en alkove, hvor
væggen mod stuen er en reol.
Pladsen under sengen rummer
både et lille spisebord med
tilhørende stole (helt til venstre), en
reol (midtfor) og et hulrum til større
genstande (støvsuger etc.)
Kilde: http://kortlink.dk/24vz3
4.-7. Hvis man virkelig ikke har meget
plads, er denne seng måske
løsningen. Den er bygget som en
stol, der kan foldes ud og blive
til en seng. Stolens hynde er
madrassen og i stolen er der plads
til opbevaring af sengelinned. Helt
utrolig smart og pladsbesparende.
(kilde: http://kortlink.dk/24vz4

Af Iben Sandra Svensson / Kommunikation
og politisk betjening, Kolonihaveforbundet
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EVALUERING AF KURSUSSÆSON 2019
En af Kolonihaveforbundets medlemsfordele
er, at der årligt afholdes en række kurser for
haveforeningernes bestyrelser. Igennem undervisning
i konflikthåndtering, økonomi, kolonihavejura og
andet, bliver bestyrelserne klædt på til de opgaver, de
varetager som frivillige i haveforeningerne.

E

valuering af kurserne
Det er vigtigt for os at vide, om
kurserne rammer haveforeningernes behov eller om der er noget, vi
skal forbedre. Derfor har vi siden 2014
afsluttet hvert kursus med at bede
vores kursister udfylde et evalueringsskema. Evalueringerne fra 2019 udtrykker, som de tidligere år, at kursernes indhold er tilfredsstillende (se evt.
nedenstående skema for evalueringer
i 2019). Det er vi glade for. Det er altså
ikke kursusindholdet, det er galt med.
Men til forskel fra de tidligere år, var
2019’s kursussæson alligevel præget
af, at meget få var interesserede i

1.

kurserne, og derfor blev størstedelen
af dem aflyst.
Nye modeller
Da vi satte spørgsmålstegn ved
de mange aflysninger, fik vi en del
brugbar feedback på Dialognet, som
vi naturligvis har noteret. Der var
for eksempel flere, der fortalte, at de
ikke kunne finde kurserne og nogle,
der efterspurgte, om de kunne blive
synlige for alle. Vi ved også, at det kan
være svært for yngre generationer
at finde tid til kurser og krævende,
frivilligt arbejde samtidig med, at man
har familie og er på arbejdsmarkedet.

Resultat for kursusvurdering 2019
Baseret på 24 kursusdeltagere fordelt
på 3 kurser i hele landet.

JURA

KURSER AFHOLDT I 2019
VURDERING: HØJESTE SCORE 5

Derfor er vi for tiden ved at undersøge
nye modeller for kursusafholdelse.
I mellemtiden har vi gjort det mere
enkelt at finde og få overblik over
kursussæsonen. Alle kurser er blevet
lagt på vores hjemmeside. Her kan alle
se datoer og tidspunkter for de enkelte
kurser. Bemærk dog, at tilmelding
stadig foregår på Foreningsportalen,
som man tilgår ved at logge ind på
Dialognet (se hvordan på side 43 her i
bladet).

KASSERER

KONFLIKTHÅNDTERING

1. halvår

2. halvår

1. halvår

2. halvår

1. halvår

2. halvår

De behandlede emner var relevante for mig

4,7

-

4

-

4,3

-

De emner, som blev behandlet, var dækkende for mit behov

4,4

-

2,8

-

4,3

-

Gennemgang af emnerne var klar og forståelig

4,5

-

3,6

-

4,3

-

De valgte eksempler var gode som illustration af det enkelte emne

4,5

-

3,6

-

4,7

-

Kursusmaterialet var velegnet til formålet

4,5

-

4,7

-

4,3

-

Antallet af pauser undervejs var passende

4,8

-

5

-

4,6

-

5

-

5

-

4,4

-

Forbundskontorets behandling af min tilmelding var tilfredsstillende

4,9

-

5

-

4,6

-

Jeg var samlet set godt tilfreds med kurset

4,7

-

4,7

-

4,4

-

Gennemsnitsresultat for kurserne som helhed

4,7

-

4,3

-

4,4

-

Forplejningen under kurset var i orden

Af Iben Sandra Svensson / Kommunikation og politisk betjening, Kolonihaveforbundet
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TID TIL GENERALFORSAMLING
Det betyder i praksis, at beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, ikke kan omgøres af bestyrelsen, formanden eller andre, men kun af en senere generalforsamling.
Hvis man ønsker at påvirke de beslutninger, der træffes, er
det derfor vigtigt at man møder op og drøfter sine synspunkter på selve generalforsamlingen – og ikke kun andre
steder, f.eks. på sociale medier.

I mange haveforeninger betyder
sæsonstart, at det er tid til
generalforsamling. Men hvorfor
er det nu, at det er vigtigt med de
generalforsamlinger?

G

eneralforsamlingen er det møde, hvor medlemmerne i foreningen sammen finder ud af i hvilken
retning foreningen skal bevæge sig. Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at få indflydelse på,
hvad der foregår i foreningen. Det er her I mødes med bestyrelsen og de øvrige medlemmer for at udveksle synspunkter
og skabe debat, så I som havelejere/-ejere i fællesskab får
taget de rigtige beslutninger for netop jeres forening.

Demokratiske spilleregler
En god generalforsamling foregår efter almindelige demokratiske principper og spilleregler. Det betyder:
❙ at alle medlemmer har ret til at være med
❙ at alle medlemmer har samme mulighed for at komme til
orde
❙ at alle medlemmer har samme muligheder for at stemme
❙ at alle forslag behandles seriøst og retfærdigt
Det er dirigentens opgave, at ovenstående spilleregler
overholdes.
Hvad kan generalforsamlingen beslutte
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og
den kan træffe alle slags beslutninger (inden for lovgivningens rammer), som vedrører foreningens formål. Det vil
sige, at generalforsamlingen kan fastsætte regler for foreningens ledelse og dagligdag (f.eks. vedtægter og ordensregler) og træffer beslutninger, der vedrører foreningens
interne liv.

1.

Hvis generalforsamlingen bestemmer, hvad skal vi så
med en bestyrelse?
En generalforsamling består typisk af mange mennesker,
og de kan ikke mødes hele tiden for at drøfte alle de dagligdags spørgsmål, der løbende opstår i haveforeningen. Derfor vælger medlemmerne en bestyrelse, som skal varetage
den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelser er sat på jorden for at hjælpe medlemmerne
og varetage foreningens interesser, og da det er medlemmerne selv, der har valgt dem, bør medlemmerne generelt
bakke op om bestyrelsens store arbejde.
Hvis en bestyrelse ikke fungerer, som medlemmerne
ønsker det, er det på generalforsamlingen, at det skal
håndteres. Generalforsamlingen kan enten udstikke retningslinjer til bestyrelsen, som de loyalt skal efterleve, eller
generalforsamlingen må afsætte hele eller dele af bestyrelsen, hvis den ikke er tilfreds med den måde, som den leder
foreningen på.
I kan læse mere om hvordan en generalforsamling
foregår i praksis i vores folder om generalforsamlinger på
Dialognet.
Fremtiden: Digitale generalforsamlinger?
Kolonihaveforbundet får ofte forespørgsler vedr. muligheden for at afholde digitale generalforsamlinger - primært
fordi det kan være svært at få medlemmerne til at møde
op. Der er faktisk udviklet systemer, som kan håndtere
digitale møder og afstemninger, og de organisationer som
benytter det, fortæller alle om en stigning i deltagelsen
og i afstemningerne på 10-30 %. Derfor vil vi teste digitale
generalforsamlinger i konkrete foreninger i løbet af 2020,
og vi deler naturligvis resultaterne af pilotprojekterne med
jer, når vi er blevet klogere.

Af Ditte Jensen / direktør, Kolonihaveforbundet
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DET SKER I KREDSENE
ODENSE KREDS

Kontakt: kredsformand
Jørgen Erik Jørgensen

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 4. april 2020, beskæringskursus, fortrinsvis æbletræer, v.
konsulent Jeremy Dean og podningskursus, kun æbletræer, v.
Richard Jørgensen. Det foregår i
H/F Egebakken. Ingen tilmelding.
Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 18.30.
Repræsentantskabsmøde i mødelokalerne Skovbovænget 10, 5230
Odense M.
Tirsdag d. 5. maj kl. 18.30, Kontaktudvalgsmøde, to repræsentanter,
helst formand og kasserer, fra hver
af de 31 foreninger i Odense kreds.
Lørdag d. 20. juni 2020 kl. 12.0023.00, foreningsudflugt. Her
deltager bestyrelsesmedlemmer
fra alle foreninger i kredsen med
ledsager. Kredsbestyrelsen og
kredskonsulenten også med ledsager. Turen er ikke endeligt fastlagt.
Der startes i bus fra P-pladsen i
Dannebrogsgade ved turistbussernes afgangspladser. Man skal se et
haveanlæg i nærheden af Odense.
Herefter frokost efterfulgt af besøg
i haveforening. Dagen afsluttes
med middag og dans.
Fredag d. 25. september 2020 kl.
17.00, præmieuddeling for skolehaverne. Ca. 35 forventningsfulde
børn på 10-14 år får præmie for veldyrket have. De følges af forældre
og søskende og børnene beværtes
med sodavand. Det foregår i OHS´s
mødelokaler på Skovbovænget 10,
5230, Odense M.
Lørdag d. 26. september 2020,
præmiefest for alle præmietagere, foreningernes repræsentant,
kredskonsulenten og kredsbestyrelsen, alle med ledsager, i alt ca.
250 personer. Efter frokost uddeles
præmierne hvorefter der afsluttes
med kaffe.
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Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 18.30,
kontaktudvalgsmøde i mødelokalerne, Skovbovænget 10, 5230,
Odense M.
5. januar 2021, kontaktudvalgsmøde i mødelokalerne, Skovbovænget
10, 5230 Odense M.

SØNDERJYLLAND KREDS
Kontakt: kredsformand
Preben Sørensen,
prebensorensen@bbsyd.dk,
tlf. 33918510

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Præmie- og kredsfest: 2. oktober
2020 i KFUM´s Idrætsforenings
klubhus, Haderslev

AARHUS KREDS

Kontakt: kredsformand :
Teddy Steen Juhl,
Email - kredsenaarhus@gmail.com
Kredskontoret er åbent tirsdage
fra kl. 17.00 til 19.30,
Rosenvangs Allé 195,
8270 Højbjerg
(lukket sidste tirsdag i hver måned)

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kredsen afholder generalforsamling d. 27/2 2020 fra kl. 19.00 22.00
Kredsen holder sidst i oktober en
præmiefest for de foreninger der
ønsker at deltage

KREDSEN HOLDER LØBENDE
KURSER I VURDERING

Kredsen tilbyder sammen med havekonsulent Carsten Juul følgende:
1. Havevandringser. I udvælger 4 - 6 haver
som vi sammen går igennem og ser på hvad
der er rigtig godt i hver have, hvad kunne
være gjort anderledes, og er der noget der
kræver speciel opmærksomhed. Varighed
3 - 4 timer
2. Havevandring special. Vi tager specifikke
problemer op - f.eks. hækken, store træer
eller rosenbedet. Jeg ser virkelig mange dårlige hække i alle foreninger. Hvad kan der
gøres og hvordan. Det er helt op til jer hvad
der skal være emnet, inden for havedrift.
Varighed 3 - 4 timer.
3. Kursus i beskæring. Efter lidt teori går
vi igennem et par udvalgte haver, hvor deltagerne får mulighed for med egne hænder
og sakse at klippe og save. Det er en gammel
ide at beskæring er vinterbeskæftigelse, den
bedste tid er faktisk fra april – september.
Nogle foreninger har haft kurset, så her kan
vi se bort for teorien og nå mere i haverne.
Varighed 3-4 timer.
4. Kursus i kompost. Et teoretisk kursus der
handler om hvordan man får en kompostbunke til at fungere. Hvordan man bruger
den værdifulde kompost. Varighed 3 timer.
5. Diasforedrag/rejser. Ture til Grønland,
Island eller Canada som turist har givet
mange flotte billeder af natur og oplevelser.
Der vises billeder fra rejser. Varighed 2 - 3
timer.
6. Snapsesmagning. Vi vælger 6 - 8 kryddersnapse som der er smagsprøver på. Hvad
kan urterne være godt for? Hvor finder man
dem og hvordan gør man?
Til alle kurser udleveres relevante materialer eller kompendier. I forbindelse med alle
arrangementer bliver der lagt vægt på hygge og samvær, så der er mulighed for at lave
grillaften/-dag eller kaffe med hjemmebag.

KOLONIHAVEFORBUNDET ØNSKER TILLYKKE
SILKEBORG

KORSØR

HERNING

Lørdag den 198. oktober 2019 fejrede
H/F Frydensbjerg 1919 100-års jubilæum. Fejringen skete ved en reception
kl. 14.00-16.00 i gildesalen Hjejlevej 36,
Silkeborg, hvor der blev serveret en let
anretning.
Poula Jensen, formand

På H/F Grønlands jubilæumsdag d.
22.11.2019 var der gløgg og æbleskiver,
og lørdag var der frokost. Deltagerne
havde en dejlig dag.
Stor hilsen fra Kirsten Klinke

Den 1. september 2019 fejrede H/F
Nabkær 2 sit 40-års jubilæum. Der
har været og tilbringes stadig mange
hyggelige timer i haveforeningen hvor
der dyrkes alt lige fra kartofler, ærter,
gulerødder og løg til bærfrugt som
hindbær, solbær, ribs og stikkelsbær i
en have på 380 m2 med et hus på 20 m2.
Venlig hilsen
Benny og Birthe Hulgaard

100-ÅRS JUBILÆUM
I H/F FRYDENSBJERG 1919

H/F GRØNLAND
BLEV 70 ÅR

H/F NABKÆR 2
FYLDTE 40 ÅR

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, terrasser 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
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HER FINDER DU OS
KOLONIHAVEFORBUNDET

KOLONIHAVEFORBUNDETS KREDSE

Smedeholm 13 C, 2. th.,
2730 Herlev,
tlf. 38258750
kl. 10-12 mandag-torsdag

Kredsenes opgaver er at implementere politiske beslutninger,
at løse konflikter mellem haveforening og medlem, byggesager,
vurderinger, ankesager (vurderinger), havepræmiering, at viderebringe
problemstillinger som skal løses på landsplan til hovedbestyrelsen.
Kredskonsulenten tager sig af de årlige havepræmieringsvurderinger
og arrangerer havevandringer, kurser i fx beskæring og andre gøremål i
haven og rådgiver i det hele taget om alt, der vedrører det grønne. Opgaver
udover havepræmieringsvurderinger betales af rekvirenten efter timeløn.

Forbundsformand
Preben Jacobsen
Direktør Ditte Jensen

KREDS 1, HOVEDSTADEN SYD (København,
Frederiksberg, Dragør, Tårnby),
mail: kolonihave-kreds1@mail.dk, tlf.: 30310043
kl. 17-19 om onsdagen. Sidste onsdag i
måneden lukket.
Kredsformand: Amy Lauridsen
Kredskonsulent: John Norrie,
mail: john@norrie.dk, tlf. 40882036
KREDS 2, HOVEDSTADEN VEST (Albertslund,
Ballerup, Glostrup, Høje Tåstrup),
mail: bestyrelsen@kredshv.dk, kun pr. mail.
Kredsformand: Kirsten Holm
Kredskonsulent: Henrik Ward Poulsen,
mail: henrik@warders.dk, tlf. 22912468
KREDS 3, HOVEDSTADEN SYDVEST (Brøndby,
Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Greve,
Solrød),
mail: hovedstaden.sydvest.kreds@gmail.dk.
Kredsformand: Sarah Just Larsen
Kredskonsulent: Ole Stattau,
mail: olestattau@gmail.com, tlf. 50331144
KREDS 4, HOVEDSTADEN MIDT (Gladsaxe,
Herlev), mail:
kredsformand@hovedstadenmidt.dk,
tlf. 27209470 kl. 18.60-19.30 hver anden torsdag
i ulige uger.
Kredsformand: Tom Atkins
Kredskonsulent: Grethe Bjerregaard,
mail: info@grobu.dk, tlf.; 20166391
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KREDS 5, NORDØSTSJÆLLAND (Rudersdal,
Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Allerød,
Furesø), mail: Post@nok-Kolonihave.dk,
tlf.: 31105810
Kredsformand: Karsten Kehlet
Kredskonsulent: Grethe Bjerregaard,
mail: info@grobu.dk, tlf. 20166391

KREDS 10, MIDT- OG ØSTSJÆLLANDS KREDS
(Ringsted, Køge, Lejre, Faxe, Stevns, Lolland,
Vordingborg, Næstved),
mail: Wintherhaslev@gmail.com
Kredsformand: Nikolaj Winther
Kredskonsulent: Tage Kansager,
mail: tage@kansager.dk, tlf. 23748981

KREDS 6, NORDSJÆLLAND (Fredensborg,
Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør,
Hillerød, Egedal), mail: f.poulsen@mail.dk
Kredsformand: Frank Poulsen
Kredskonsulent: John Norrie,
mail: john@norrie.dk, tlf. 40882036

KREDS 12, ODENSE (Odense, Middelfart, Assens,
Nordfyn, Kerteminde),
mail: Ohs1893@gmail.com
Kredsformand: Jørgen Erik Jørgensen
Kredskonsulent: Jeremy Dean,
mail: j-dean@live.dk, tlf.: 23237188

KREDS 7, MIDTSJÆLLAND (Roskilde),
mail: Selina.keiniche@gmail.com, tlf.: ej anført.
Kredsformand: Selina Keiniche Ullergaard

KREDS 13, SYDØSTFYNS KREDS (Nyborg,
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø),
mail: Solveignielsen@yahoo.dk, tlf. 28502291
mandag og onsdag kl. 16-18.
Kredsformand: Solvejg Nielsen
Kredskonsulent: Jann Poulsen,
mail: jannpoulsen@stofanet.dk, tlf.: 62215519

KREDS 8, NORDVESTSJÆLLAND (Holbæk,
Kalundborg, Odsherred),
mail: sypigen@dlgmail.dk
Kredsformand: Conni Jensen
Kredskonsulent: Hans Preisler,
mail: hans.preisler@live.dk, tlf. 22559553
KREDS 9, VESTSJÆLLAND (Slagelse, Korsør,
Sorø), mail: Svend0841@gmail.com,
tlf.: 23378309
Kredsformand: Svend Pedersen
Kredskonsulent: Tage Kansager,
mail: tage@kansager.dk, tlf. 23748981

KREDS 14, SØNDERJYLLAND (Sønderborg,
Haderslev, Aabenraa, Tønder),
mail: prebensorensen@bbsyd.dk, tlf. 33918510
Kredsformand: Preben Sørensen
Kredskonsulent: Ole Aaby Daugaard,
mail: oadaugaard@gmail.com, tlf.: 23398659
KREDS 15, SYDVESTJYLLAND (Esbjerg,
Varde,Vejen, Kolding, Fanø), mail:
Sydvestjyllandskreds@gmail.com, tlf.: 26716600
kl. 18-19 den 1. onsdag i måneden eller efter
aftale.
Kredsformand: Jens Kurt Sørensen
Kredskonsulent: Mogens Lorendsen,
mail: mmlorendsen@gmail.com, tlf.: 22366887

KREDS 16, SYDØSTJYLLAND (Vejle, Horsens,
Skanderborg, Odder, Billund, Samsø, Hedensted,
Fredericia), mail: Annikyed@gmail.com,
tlf. 61665544 kl. 17-19 mandag – torsdag.
Kredsformand: Anni Kyed
Kredskonsulent: Carsten Juul,
juuljuul52@gmail.com, tlf. 21462236
KREDS 17, VESTJYLLAND (Herning, Holstebro,
Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig,
Struer), mail: mail@vestjyllandkreds.dk,
tlf. 51945163
Kredsformand: Poul Hyttel
Kredskonsulent: Erling Mikkelsen,
mail: esmikkelsen51@gmail.com, tlf. 97143939
KREDS 18, ØSTJYLLAND (Randers, Norddjurs,
Favrskov, Mariagerfjord, Syddjurs),
mail: Koloniranders@mail.dk
Kredsformand: Per Sørensen
Kredskonsulenter: Anette Gubi Frederiksen,
mail: gubifred@gmail.com, tlf. 26817565,
Henning Nygaard,
mail: havekonsulenten@gmail.com, tlf.
22810570

KRYDSORD

KREDS 19, AARHUS, mail:
Kredsenaarhus@gmail.com, tlf. 25758380
tirsdage kl. 17-19.30
Kredsformand: Teddy Steen Juhl
Kredskonsulent: Carsten Juul,
mail: juuljuul52@gmail.com, tlf.: 21462236
KREDS 20, MIDTJYLLAND (Viborg, Silkeborg,
Skive, Morsø, Vesthimmerland, Thisted),
mail: midtjyllandskreds@gmail.com,
tlf. 60787261 mandage kl. 15-18
Kredsformand: Kirsten Secher
Kredskonsulenter: Mads Ransborg,
mail: egebjergplanteskole@pc.dk,
tlf.: 974464644, Kim Jensen,
mail: kim@navntoft-anlaeg.dk, tlf.: 86642337

KREDS 22, NORDJYSK (Aalborg, Rebild),
mail: Nordjyskkreds@gmail.com, tlf.: 28552127
udenfor kontortiden, der er kl. 17-19
den 1. torsdag i måneden undtagen juli og
december.
Kredsformand: Inger Kløjgaard
Kredskonsulent: Søren Bøgeskov,
mail: sorenbogeskov@gmail.com

KREDS 21, VENDSYSSEL (Frederikshavn, Hjørring,
Jammerbugt, Læsø, Brønderslev),
mail: kajjohanhansen@hotmail.com,
tlf. 28749038
Kredsformand: Kaj Hansen
Kredskonsulent: Just Jensen,
mail: jujn@frederikshavn.dk,
tlf. 29486000

Vind
gavekort til
plantecenter!

Hvis du løser
krydsordet
Værdi: kr. 300,og sender
løsningen på ordet
med spørgsmålstegnet til
Kolonihaveforbundet, enten til
mailadressen info@kolonihave.dk
eller på postadressen Smedeholm 13 C, 2. th,
2730 Herlev, deltager du i lodtrækningen om tre
præmier, der består af et gavekort på 300 kr. til
et havecenter.
Løsningen skal være Kolonihaveforbundet
i hænde senest 22.4.2020 .
(vi er kun ude efter ordet med
spørgsmålstegnet).
Løsningen fra Havebladet nr. 4 /2019 er musvit
Vinderne
1. Kirsten Mågård, København
2. Aase Maron, Haderslev
3. Børge Jakobsen, Aalborg
Alle 3 vindere får snarest deres gavekort tilsendt.
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FRITIDSHUSE
Skal du have bygget nyt kolonihavehus eller
fritidshus, eller skal du have renoveret det
hus du allerede har, så kontakt os.

ar
p
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,
0
0
.0

1

-

Jubilæumstilbud

Kongelundshusene®
er høj kvalitet til
ATTRAKTIVE PRISER

Vi fejrer at det i år er 35 år siden vi begyndte i
solfangerbranchen. Det bedste tilbud der er set i 35
år: 1 stk. SolarMagic model M40wall, som vist på
billedet

Nu til 1.500,-

KONGELUNDSHUSENE APS

Toftegårdsvej 9 · 4622 Havdrup
T: 40 15 70 09 · mail@kongelundshusene.dk
WWW.KONGELUNDSHUSENE.DK
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normalpris 2.500,- spar

1.000-

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

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

Jubilæumstilbud- spar 1.000,SolarMagic er markedets bedste og billigste
luftsolfangersystem. SolarMagic giver et bedre
indeklima og forlænger husets levetid . Systemet
kører på ren solenergi - 0 kr. i driftsomkostninger.
Bliv dårlig indeklima og skimmelsvamp kvit en
gang for alle, og bestil et anlæg nu og få 1.000,- i
forårsrabat.
Normalpris 2.500,- men til kolonihavebladets
læsere er prisen nu kun 1.500,- (levering 200,-)

•
•
•
•

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

35 år i solfangerbranchen
”det skal fejres”

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

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

www.birkedalhuset.dk · Tlf. 2420 6009
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