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KREDSEN

ADRESSE/NAVNEÆNDRING 
Ændring af navn eller adresse skal ske 
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger 
efter ændring, meget gerne før. Skriv fra 
hvilken dato ændringen gælder og oplys 
i hvilken haveforening du er medlem. Du 
skal også oplyse vejnavn og havenum-
mer i foreningen. Du kan vælge at sende 
det på mail til koloniranders@mail.dk 
eller du kan lægge en seddel med oplys-
ningerne i vores postkasse.  Vestergade 
48.

Fjordglimt, Hadsund melder ændringer-
ne til egen bestyrelse som så videre-
sender til kredskontoret. 

Melder du ikke ændringerne inden oven-
nævnte frist skal du betale et gebyr på 
kr. 150-. Beløbet påføres næste op-
krævning for haveleje.

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2018 ca.

Nr. 8 07/11 1 dec 2018

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

Nr. 2 10/02 1 marts 2021

Nr. 3 03/03 1 april 2021

Nr. 4 07/04 1 maj 2021

Nr. 5 05/05 1 juni 2021

Nr. 6 07/07 1 august 2021

Nr. 7 04/08 1 sept. 2021

Nr. 8 03/11 1 dec 2021

GENERALFORSAMLINGER.
På grund af den nuværende Coronasi-
tuation og de restriktioner der er ind-
ført i forbindelse hermed, udsættes 
samtlige generalforsamlinger samt 
kredsrepræsentantskabsmødet.

ORDENSREGLER.
På kredsrepræsentantskabsmødet den 
5 september 2020 blev følgende ved-
taget om ordensregler i pkt. 3 HÆKKE: 

Af hensyn til bier og ynglende fugle 
skal hækkene i den enkelte havekoloni 
som minimum være nyklippet 1. sep-
tember. Hækkene skal dog hele tiden 
være vedligeholdt så de ikke breder 
sig. Den enkelte haveforening kan dog 
vælge at klippe 2 gange årligt. Hække-
ne må af hensyn til de smalle veje ikke 
have en bredde udover 15 – 20 – 25 
centimeter fra stammen. Hækkenes 
højde må ikke være mere end 1,80 
meter, målt fra terrænhøjde. Højden 
er gældende på klippetidspunktet, 
er hækken højere skal den på klippe-
tidspunktet klippes ned til 1,80 meter. 
Enhver haveforenings generalfor-
samling kan bestemme om en lavere 
hækhøjde kan godkendes hvis 2 na-
boer bliver enige derom. Ved en sådan 
aftale skal der dog skriftligt ansøges 
ved foreningens bestyrelse.

Venlig hilsen      
Kredsbestyrelsen        
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HAVEPLAN

Inviter naturen indenfor
Her i haven har Tony kunnet trække på 
mere end 20 års erfaringer med at ud-
vikle haveplaner. Omdrejningspunktet for 
ham er, at vi skal komme naturen i møde 
invitere den indenfor og samarbejde med 
den, som han gør i sin egen have. Hvordan 
vi gør giver han det, giver han svar på her.

Hvad kræver det at skabe en have med et 
rigt blomster- og dyreliv?
Mange drømmer om en eng med mange 
skyer af blomster, der summer af liv og 
sommer. Det kan sagtens lade sig gøre, 
men-det kræver viden. Selv forsøger jeg 
at  fremme en havestil, der giver have-
ejerne glæde og oplevelse og kunden 
mulighed for at arbejde med sin egen 
kreative sider, men også en, der frem-
mer biodiversitet og bæredygtighed, 
Jeg bliver tit kontaktet af haveejere. Ef-
ter at de er mislykkedes med at skabe 

en  blomstereng. Ofte har de med stort 
besvær ryddet et areal for plænegræs, 
eller brombær og derefter sået en af de 
utallige gængse blomsterfrø  blandinger 
der findes i handelen – kun for at se en-
gen slået ned efter den første slagregn 
efterfulgt af uskønne græsser året ef-
ter, fordi naturen har taget magten. Ofte 
ender det med en klippet plæne igen,for 
en naturlig have kræver omhyggelig valg 
af planter.

Hvor meget tid skal man bruge 
på at holde en naturlig have.
Tidsmæssigt er der intet vundet ved at 
dække  havens overflade med plænegræs 
eller beton. Det er  rent win-win at etable-
re en veldesignet blomsterhave, som  kan 
leve sit eget liv uden al for stor indgriben 
fra haveejerens side.  Efter tørken i 2018 
er der kommet mere fokus på tørketå-
lende planter, og heldigvis findes der et 
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stort udvalg. Vi har på det sidste arbejdet 
med den såkaldte grushave, som holder 
på fugten i jorden- den kunne være en vej 
frem for blomsterelskere. Men vi vil frem-
over se en fremgang for den naturinspi-
rerede havestil  for den rammer de fleste 
mennesker lige i hjertet, for den formår at 
appellere til alle vores sanser.

En naturlig og vedligeholdesfri have
Mange moderne  mennesker længtes i 
dag  efter at leve et stille liv i pagt med 
naturen- en drøm som også falder i hak 
med et fokus på fauna og flora.

Indenfor den tendens er den naturlige 
have blevet populær. Her trækker man 
den omliggende natur ind i haven, som 

bliver mere vilter, men også mere ved-
ligeholdsesfri. Et sted, hvor denne ha-
vestiler lykkedes helt til perfektioner 
hos havearkitekten og indehaver af Den 
naturlige have Tony Skovsende. 

I den idylliske have boltrer et væld af 
blomster sig på naturlige vis i fin sand-
jord, for haven ligger meget tæt på 
kysten i en lysning af store træer. For-
søger man at kigge ind over det store 
raftehegn med en stedsegrøn rand-
beplantning af efeu og taks, rododen-
dron og kristtorn vil man se, at havens 
attraktioner er en 600m2 stor eng med 
over 2000 stauder, som fra tidlig forår 
til frosten sætter ind.
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Start eller lille 
projekt? 

- vi har det,
du lige star
og mangler!

00 
BREJNHOL T RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l) 
TLF 8640 1388 

MAN-FRE 5:30-17:30 
L(l)R-SØN Lukket 

Sådan laver du en naturlig have
•  Plant mange eksemplarer af samme plante ned gennem et bed.
•  Suppler med planter, der afstikker i højde og farve.
•  Plant tæt med seks - ti stauder pr m2 så jorden hurtig dækkes.
•    Brug gennemtestede planter med stærke strukturer på 

75% af bedets areal.
•    Suppler med hjemmehørende  og forvildede planter fra 

naturområdet i nærheden.
•    Rod ikke for meget i haven, og rør ikke ved planterne i vækstsæsonen.
•  Begræns havearbejdet til nogle få uger i foråret og efteråret.
•    Klip haven ned i marts og lad haveaffaldet ligge, hvor det falder. Det for-

bedrer jordstrukturen, stjæler lys fra ukrudt og holder på fugten i jorden.
•  Planterne vil hurtigt dække for affaldet, når de kommer i vækst.
•  Brug alle naturens farver.
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ROMALTPARKEN

Kære alle
Vinteren har indtil nu været en buket af 
vindstille/blæsende dage, dage med/uden 
regn, dage hvor solen har tittet frem og en-
kelte dage med sne. Mange har fået klaret 
lidt ekstra i hus og have her i vinter-sæ-
sonen, fordi de fleste har måttet finde 
alternativer til vanlige gøremål pga. coro-
na-restriktionerne. Foråret kommer snart 
og dermed gives endnu flere muligheder 
for os havefolk. Vores samfund vil sand-
synligvis stadig være ”lukket ned” til langt 
ind i 2021, så vi med kolonihaver må siges 
at være heldige, sammenlignet med andre 
godt-folk, som ikke har samme mulighed 
for at komme ud i det grønne hvor der er 
højt til loftet. 

Vedr. kredsbestyrelsen
Vores kredsbestyrelse er nu kommet 
på plads og vi ønsker tillykke hermed. Vi 
håber på et godt, fremtidigt samarbejde 
med den nye bestyrelse og de ny-ned-
satte udvalg.

Vedr. vores
Generalforsamling 
den 20. februar 2021 
udskydes 
Læs kredsens indlæg her-
om. Dagsorden, samt info 
vedr. generalforsamlingen 
vil blive fremsendt til alle 
medlemmer via e-mail. 
De medlemmer, som ikke 
benytter e-mail vil mod-
tage dagsordenen som 
brev-post. Kommer din 
dagsorden ikke frem, kan 
den afhentes via vores 
foreningskontor. Kunne du 

tænke dig at stille op som kandidat til be-
styrelsen eller som foreningens kredsre-
præsentant er det på medlemsmødet du 
skal ”hejse flaget”. 

Havepræmier
Præmie-uddeling til vores medlemmer og 
deres flotte haver blev/var desværre en 
tynd kop te. Pga. corona-smitte-risiko blev 
de præmierede ikke fejret på nogen måde 
– De kunne afhente præmie og diplom 
på kredskontoret – og det var det. Synd 
og skam. Vores præmierede medlemmer 
fremgår af kredsens indlæg her i bladet 
og vi ønsker dem tillykke, med et løfte: I vil 
blive fejret som sig hør og bør, lige så snart 
restriktionerne pga. corona tillader det 

Trailerplads – leje
Pladsleje for 2021 på kr. 100,00 kan ind-
betales via foreningskontoret eller mo-
bile-pay 8191TU med oplysning om ha-
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veadressen. Leje skal betales senest den 
1. marts 2021. Husk at trailere, som ikke 
er i brug, IKKE må stå på fællesarealerne.

Kollektiv forsikring
Forbundet har ændret perioden for 
præmie tidsrummet fra kalenderåret til 
perioden 1/4 til 31/3 og der er dermed 
opkrævet 3 måneder for lidt i forhold til 
præmieopkrævning fra forbundet.
Dette gør, at der snarest og senest via 
havelejen til august, udsendes en eks-
tra præmie-opkrævning på 3 måneder 
til de forsikrede medlemmer.  Alle 164 
medlemmer har modtaget brev herom – 
som e-mail eller brevpost. Er dit brev ikke 
kommet frem, kan det afhentes via vores 
foreningskontor.

Afbrænding
Fra 1. marts 2021 må du IKKE foretage 
afbrænding af haveaffald eller andet af-
fald i haven.

Randers Genbrugsplads
Pladsen har åbent man-fredage fra kl. 
10-18 og lørdage fra kl. 10-16. 
Fra 1. april – 30. september er der også 
åbent om søndagen fra kl. 10-16.

I ønskes alle et fortsat godt ”Vinter-Hi” 
og Nyt År. Næste Have-Nyt kommer ca. 1. 
marts og her vil der kunne læses lidt mht. 
sæsonstart, kioskens åbningstider i den 
nye sæson, tanker, planer for sæson 2021. 
Vort kontor er åbent her i vinter-sæsonen 
iflg. aftale via tlf. 2085 4350.

Venligst bestyrelsen

Nu går det mod lysere tider i hvert fald 
vejrmæssigt. I overført betydning kniber 
det mere. 

Heldigvis er der da også noget positivt at 
fortælle. Det går fint fremad med at få 
kioskbygningen sat i stand. Det viser sig 
dog, at det bliver mere omfattende at få 
den i orden end først antaget.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Dalsgård

VENEZUELA
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BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50

BYG BRUGT.DK

v/ Jens Winther
Randersvej 82 8870 Langå

mail: jens@bygbrugt.dk

www. bygbrugt.dk

DØRER & VINDUER MM.

BJERGBYPARKEN

Kære kolonister
Rigtig godt nytår ønskes I alle. 
Nu har kulde og sne ramt os, men ellers 
har der været nogle milde dage siden 
lukning for vandet, og man har kunnet 
se, at mange har brugt de milde dage til, 
at få bygget og renoveret i haverne.

Vi har jo meldt ud, at Bjergbyparken har 
generalforsamling lørdag d. 13. februar 
2021. Men i skrivende stund, er der in-
gen i bestyrelsen, der tror på, at restrik-
tionerne ophæves, så vi kan afholde ge-
neralforsamlingen.

Vi skal derfor bede jer holde øje med 
hjemmesiden, da vi dér vil aflyse, hvis vi 

bliver nødt til at aflyse/udsætte gene-
ralforsamlingen.

Vandåbning er lørdag d. 27. marts 2021 
kl. 10.59 – nærmere følger.

Bestyrelsen har endnu ikke kunne af-
holde bestyrelsesmøde, derfor er dato-
er for fællesarbejder mm. ikke planlagt. 
Disse vil blive lagt på hjemmesiden, li-
geså snart vi har kunne mødes og plan-
lægge året.

Vi håber på snarligt gensyn. 
Pas på jer selv.

Mange vinterlige hilsner
Fra bestyrelsen og Mariann
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Aflysning af generalforsamling
Vi ved ikke hvordan smittesituationen er i 
februar. Derfor aflyser vi generalforsamlin-
gen 15/2 februar 2021. Vi håber at kunne 
holde den i begyndelsen af april.

Der kommer nærmere besked i marts 
nummeret af ”Havenyt”.
Og desuden opslag i haven.

Tilbageblik på 2020
På mange måder lignede 2020 tidligere år 
i Dronningborgparken. Der var som sæd-
vanligt liv i haverne, og almindelig snak 
mellem kolonisterne. Haverne og vejene 
blev passet lige så godt som tidligere år.

Men covid19 gjorde årets sammenkom-
ster anderledes. Vi aflyste sammenkom-
sten ved vandåbningen og arrangementet 
pinsemorgen. Desuden blev loppemarke-
det ikke til noget.

Festudvalget valgte at holde sommerfest, 
med alle corona anbefalinger. Der var ikke 
så mange deltagere; men det blev en hyg-
gelig aften. Tak til festudvalget.

Da vi lukkede for vandet, var der en corona-
sikker øl og sodavand ved ”Hyggekrogen”
Solsikke/græskarkonkurrencen havde des-
værre heller ikke i år ret mange deltagere.
Vi prøver en sidste gang i 2021.

Vi havde i efteråret et vellykket beskæ-
ringskursus, med kredsens havekonsulent, 
Henning Nygaard. I kan læse om kurset 
i ”Havenyt” 2020, nr. 8. Vi vil nok gentage 
kurset i 2021.

Vi har fået fuldført flere projekter.
Portalen har i en del år trængt til en reno-
vering. Det lykkedes i år. Lene J og Gisle har 
stået for projektet. Nu fremstår portalen 
flot, nymalet.
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Hyggekrogen har fået vinduer mod vest 
og er blevet lukket mod øst, med vindu-
er og dør. Nu vil vi forhåbentligt fremover 
undgå hærværk og almindeligt svineri med 
bl.a. tomme dåser og cigaretskod. Des-
uden vil ”Hyggekrogen” få flere anvendel-
sesmuligheder. En stor tak til Gisle, Kurt og 
Jan. Uden dem var projektet ikke blevet til 
noget.

Her bør vi nok lige nævne, hvem Gisle, Kurt 
og Jan er. Gisle bor sammen med Lene J på 
Kløverengen 12, Jan bor på Blomsterengen 
9, og Kurt har passet forskellige haver. Vi 
håber, at han bliver fast beboer.

Og når vi nu er i gang med at takke, så også 
en stor tak til Helge, Kløverengen 10, for at 
sørge for at foreningens flag bliver hejst, 
og for forefaldende hjælp.

På generalforsamlingen i 2020 blev det 
vedtaget, at der skulle være fællesarbejde 

hver uge, mod tidligere hver 14. dag.
Det er gået godt. Der har været lige så stor 
tilslutning som der plejer at være. Og det 
ugentlige fællesarbejde har givet os mu-
lighed for at gøre mere ved ukrudtet på 
p.pladserne.

Den kollektive forsikring er oppe på 22 til-
meldte. Det er en billig forsikring, som I kan 
læse mere om i opslagsskabet.

Der er blevet solgt 4 haver i 2020.
Det er Blomsterengen 27, Fugleengen 18, 
Kløverengen 15 og 22.

Alt i alt kan vi se tilbage på en tilfredsstil-
lende sæson.

Vi har nået det meste af det, som vi havde 
sat os for, takket være gode hjælpere.
Så nu håber vi det bedste for 2021.

 Med venlig hilsen - Bestyrelsen
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Hej alle sammen og godt nytår 
Da vi har et forsamlingsforbud, kan vi 
jo ikke holde generalforsamlingen som 
planlagt d 16. februar 2021.

Men I får dagsordenen her alligevel. Da-
toen kommer senere når vi får lov til at 
være i samme stue igen eller hvis vejret 
bliver til. at vi kan holde det i teltet. Men 
her får I min beretning.

Formandens beretning
Det har ikke lige frem været det bedste 
år, både på  grund af coronaen men der 
er  sket både gode og nok mest dårlige 
ting, Vi kunne ikke lave noget, fordi vi 
kun måtte være ti sammen så vi kunne 
ikke holde pinsekaffe og heller ikke vores 
arbejdsdag. Men i det stille blev der da 
plads til at vælte Michaels gamle hus og  
få et nyt sat op og endda i et super flot 
vejr Lars havde fået den PERLE som han 
havde ønsket sig. 

Glæden blev desværre ikke lang for hans 
helbred blev så dårlig at han ikke kunne 
komme ned og nyde det og måtte des-
værre give efter for kræften i en  alt  for 
tidlig alder. Men der er mange af os der 
altid vil huske ham.

Vores Sct. Hans gik rigtig godt. Takket 
være Christian fik vi Fifidon  ned og spil-
le, nu måtte vi være  forsamlet og vi fik 
samlet godt 40 mennesker med orke-
stret og ja vi hyggede os rigtig meget og 
Christian, det må godt blive gentaget i år 
så hold dem oppe på det. 

Vi fik holdt den anden arbejdsdag som 
blev en succes. Der var mange mødt op 
og der blev lavet et godt arbejde, mens 
andre arbejdede senere. Det er skønt når 
det kan være sådan. 

Det blev vedtaget sidste år at der måtte 
være græs udenfor hækkene hvis folk vil-
le det. Det var der 3 der ville og de har da 
måtte næsten kæmpe for at det kunne få 
lov at sætte sig. Og ser du det i dag, ligner  
det en gammeldags godt slidt fodbold-
bane. Det er ærgerligt,  at der er nogen 
der ikke tager hensyn til andres arbejde 
og hvad vil vedkommende sige hvis det 
skete for dem?

Der er ting der gerne skulle rettes i det 
nye år. Der  mangler at blive sat en hæk,  
hvor der har før har stået en.  Så det er 
med at finde en hæk der kan tåle vand. 
Der er frit slag på alle hylder.  Der kunne 
godt trænge til at få lagt stabilgrus på 
krydset. Det er kørt helt op så det ligner 
en pløjemark. Så må vi se om en ny be-
styrelse vil købe noget. 

På den korteste dag kom Jan fra DSB 
haverne desværre ikke med længere, 
hans hjerte ville ikke mere. Ham, vil  vi 
også komme til at savne, for selvom 
han ikke hørte til i vores forening, er 
der mange af os der har snakket med 
ham.  Han var altid flink til at komme, 
og  give en hånd med, hvis det kneb. Når  
han havde været ude at fiske, kunne der 
godt falde nogen af, ovre ved os  Så æret 
være hans minde. 
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Fakta er at hele bestyrelsen går af til 
generalforsamlingen. Der er ingen af os, 
der har lysten længere.

Forslag fra bestyrelsen  
En hæk kan ikke leve i ukrudt og græs, så 
vi foreslår. At det bliver sat på bodskortet, 
at man skal holde hækken ren.

At  rense hæk, og få plantet bunddække 
så er  den altid er rent der.

Vi håber, at det corona snart er et over-
stået kapitel så vi kan gøre hvad vi vil. Det 
ville være dejligt, hvis det kunne blive som 
i gamle dage, med hygge og sammenhold.

God sommer alle sammen vi ses.

Bestyrelsen 

Generalforsamling
Dagsorden
- Velkomst
- Valg af dirigent & referent
- Stemmeberettigede tælles
- Nedsættelse af stemmeudvalg
-  Formandens beretnng  kan læses 

i bladet i februar

Regnskab
Valg af formand (ønsker ikke genvalg)
Valg af bestyrelse (ingen ønsker genvalg)
Valg af suppleanter til bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen
1.  Nye bodskort
2.  Vinka bunddække under hækken
3.   Postkasse eller rør eller brev bare et 

afleveringssted
4.   Suppleanter indgâr i bestyrelsens 

arbejde

Indkomne forslag
- Valg af delegerede til kredsrep. møde
- Valg af suppleanter til kredsrep. møde
- Eventuelt

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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Desværre kan der ikke holdes general-
forsamling som sædvanligt sidste tirs-
dag i februar pgra.begrænsninger for 
antal personer der må forsamles den 
siddende bestyrelse fortsætter,indtil vi 
igen kan samles uden risiko. Indkaldelse 
sendes pr.mail,med de sædvanlige punk-
ter på dagsordnen.

Der har åbenbart været god tid til have-
arbejdet i året der er gået, det udmøn-
tede sig ved præmieuddelingen 20/12 på 
kredskontoret, det blev til ærespræmie- 
(have nr.7 og 14) + præmie til (have nr.6) 

endvidere var der 1.præmie for græs-
kar (have nr.8) og 2.præmie for solsikke 
(have nr.20).

I året der er gået er der kommet nye 
medlemmer i 8 haver; Desværre har det 
ikke været muligt at forsamles i større 
stil,så vi alle kan lære hinanden lidt bed-
re at kende, forhåbentlig kan det lade sig 
gøre at fejre foreningens 40 års jubilæum 
på en eller anden vis senere på året.
Ind til da ønskes alle en god havesæson i 
året der kommer.

På best.vegne: Carl Pedersen.

Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48 
eller besøg al-bank.dk/bedstebank 

DANSKERNES FORETRUKNE

Voxmeter, januar 2020

Østervold 18  |  randers@al-bank.dk



BESTYRELSEN, FORMÆND

Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk

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

Vasen: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40 43 35 16
pogl@youmail.dk

Venezuela: Helle Østergaard Thomsen
Stabelsvej 2A, 8981 Spentrup
Mobil: 28 15 34 05
Mail: Hellethorsen1706@gmail.com

Vorupkærparken: Knud Vissing
Bestyrelsestelefon 61 14 39 46 
Åben man. og tors. ml. 18 og 19
vorupkaerparkensformand@gmail.com

Dronningborgparken: Steen Nielsen
Markedsgade 16A, 2. th.
Tlf.: 29 89 18 48
spn@youmail.dk

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

Vestre Enghave: Jytte Altenburg 
Tlf. 21 59 63 62
jyttealtenburg@hotmail.com

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

ØSTJYLLANDS KREDS

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

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

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

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

Kasserer:  
Bitten Christensen

Næstformænd:  
Kai Søe Gade, tlf.: 23 71 06 85
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48

Bestyrelsesmedlemmer: 
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B 
Kai Søe Gade - U
Erling Skovrider - U

Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Tryk:
BUCHS A/S
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Nyborgvej 3 • 8900 Randers • Telefon 86 42 38 22 www.vorupgruppen.dk

Altid med gode priser...
BYGGECENTER

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

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

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

Velkommen i vores
Velkommen i vores
Velkommen i vores

STORE BYGGE- 
og HAVECENTER



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


