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KREDSEN
Indleveringsdatoer for indlæg
til HAVENYT 2017

Udkommer
ca.

Nr. 8 – 1/11

1/12 2017

Kontorets åbningstid i juli måned er hver
onsdag ml. 17 og 18
Adresse/navneændring
Husk at melde til kredskontoret hvis du
skifter navn eller adresse. Det skal gøres
senest 2 uger efter ændringen eller flytningen, men meget gerne før. Anfør haveforening, vejnavn og nummer i kolonien.
Skriv også den dato hvorfra det gælder.
Beklagelse
På kredsrepræsentantskabsmødet den
6 marts i år var der bl.a. en diskussion
om brændeovne. Jeg deltog i mødet som
fungerende kredsformand og kom de
sværre med en meget uheldig bemærkning om modstand mod brændeovne i
kolonihaverne. Jeg sagde i mit indlæg i
debatten at kredsen var imod at tillade
brændeovne i kolonierne. Og det var en
fejl. Jeg har senere hørt på lydbåndet fra
mødet at det var det jeg sagde.
Det jeg ville have sagt var at JEG var imod
forslaget. Der har ikke i kredsen været
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nogen afstemning om brændeovne (for
eller imod) og derfor kan jeg heller ikke
involvere kredsen som man kunne tro
ud fra mit indlæg på mødet. Kredsen bør
være totalt upartisk som kredsbestyrelse
i sådanne spørgsmål, men derfor kan
det enkelte medlem af kredsbestyrelsen
godt fremføre sin personlige mening om
sagen. Det var det der var meningen, men
som sagt kom jeg til at sige at kredsbestyrelsen var imod. Jeg beklager fejlen,
men den skulle så hermed være rettet.
Altså: Kredsbestyrelsen kan ikke tages til
indtægt for mine fejludtalelser, det står
helt for egen regning. Kredsbestyrelsen
er upartisk i spørgsmålet og forslaget.
Indlæg:
Men jeg kan da godt lige sige at jeg stadig
er i mod at tillade brændeovne i kolonihaver. Og jeg er glad for at mange er enige
med mig, det viste afstemningsresultatet på mødet( 24 for og 46 imod ) jo også.
Men vi må se hvad der sker fremover. Men
man skulle måske læse lidt på vedtægterne inden man fremsætter forslag.
Venlig hilsen
Gunnar Vitting

KREDSEN
Køb/salg af have
Vi skal her lige opfriske hvordan man gør
når man ønsker at sælge sin have.
For det første skal man i god tid bestille vurdering på kredskontoret. Du skal
henvende dig til vurderingsudvalget hvor
du betaler kr. 400.00 og underskriver et
dokument om antal faser med strøm i
huset. På den sidste mandag i de måneder hvor der vurderes vil udvalget
så vurdere dit hus og din have. Du får
derefter tilsendt vurderingsresultat og
skemaet ”ansøgning om salg af have”.
På skemaet kan du læse hvordan en
handel skal foregå og her er det meget
vigtigt at bestyrelsen i din haveforening
underskriver skemaet.
Uden denne underskrift kan haven/
huset ikke sælges. Derefter indleveres skemaet til kredskontoret SENEST
TIRSDAG FØR DEN ONSDAG HVOR MAN
ØNSKER AT HANDLE. Man kan altså ikke
bare møde op om onsdagen og regne
med at handelen så vil gå i orden. Der er
nogle aftener pres på køb/salg, byggeansøgninger og andet, så det er vedtaget i kredsbestyrelsen at en ansøgning
om salg ikke kan foregå medmindre man
har indleveret skemaet dagen før, eventuelt i kontorets postkasse. Og husk så
at underskrift af sælger/køber/bestyrelse skal være påført.

Byggeansøgning
Og mens vi nu er ved det skal man også
lige huske bestyrelsens underskrift og
dermed haveforeningens godkendelse af byggeansøgning og tegninger. Og
selvfølgelig har haveforeningens bestyrelse været tilstede på den pågældende
havelod for at se om det ønskede kan
udføres på grunden og om allerede eksisterende bebyggelser er påført tegningen. Vi har i øjeblikket et par sager liggende ved Randers kommune angående
ulovligt nedgravede spildevandstanke.
Her skal man huske at hvis man ønsker
en samletank på grunden, så SKAL man
ansøge Randers Kommune om tilladelse til nedgravning. Anmeldelsesskema kan fås ved henvendelse til Teknisk
forvaltning ved Randers kommune. Det
kan også hentes på Randers kommunes hjemmeside. Men det er vigtigt at få
godkendelsen inden man nedgraver tanken, det ville da være ærgeligt at skulle
grave den op igen fordi man ikke har fået
godkendelse fra kommunen.
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
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BJERGBYPARKEN
I skrivende stund har vi majs sidste dag.
Det er blæsende og koldt . Nu krydser
vi fingre for, at sommeren kommer lige
om lidt.
Vi har haft et par fællesarbejder med et
godt fremmøde – husk at ALLE skal have
deltaget i mindst ét fællesarbejde for at
undgå bod. Vi har jo Porrevej 49 på auktion, desværre er der ikke kommet nogle
realistiske bud endnu. Desværre har der
også været indbrud i huset. Politiet og vi
i bestyrelsen er bekendt med, hvem der
brød ind i huset.

Respekter venligst dette, så vi stadig
kan få vores leverandører til at komme i
Bjergbyparken. Vi skal selvfølgelig også
tænke, at et udrykningskøretøj skal
kunne komme rundt.

Når bladet her udkommer, har vi haft en
varslet havevandring. Dette har vi gjort,
da rigtig mange klager over, at deres naboer ikke holder deres haver mod skel.
Mange har også for høje hække – hækken
må ikke være mere end 1.80 m. høj.

Vi er kåret som
danskernes foretrukne bank

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god og
forhåbentlig solrig sommer
Pbv.
Mariann

8

Rigtig mange trodser de ensrettede
regler, vi har på vores veje. Der er kun
indkørsel til de mindre veje, fra Porrevej
(ned mod portalen), og fra Stenagergårdsvej.
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Vil du være kunde i
danskernes foretrukne bank, så kontakt
os på 38 48 49 02 – vi har også tid til dig!

Voxmeter, januar 2017

Vi har desværre igen fået klager fra leverandører over, at folk parkerer udenfor
deres parkeringspladser. De har simpelthen ikke mulighed for at komme rundt,
med deres større køretøjer. Så endnu
engang vil jeg komme med parkerings
regler i Bjergbyparken:
- Der må kun parkeres på egen parkeringsplads (bilen skal selvfølgelig holde
inde på pladsen, og ikke udenfor)
- Gæster henvises til parkering oppe på
gården

år i træk

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

DRONNINGBORGPARKEN
Sommerfest
Som sædvanligt holder vi sommerfest
den 1. lørdag i august.
Det bliver i år lørdag 5. august. Festen
begynder kl. 13.
Lotterikassen giver som sædvanligt et
tilskud.
Derfor regner vi med at kunne holde prisen på 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn.
Antal deltagere pr. have er 2 voksne og
egne børn under 18 år.
Hvis du ikke har lyst til at deltage i lotteriet,
kan du alligevel komme med til sommerfesten. Du skal blot betale kostprisen for
arrangementet (den er på ca. 120 kr.)
Der kommer senere et opslag om prisen
og menuen.
2. havevandring
2. havevandring bliver søndag den 2. juli.
Vi havde 1. havevandring søndag 21. maj.
Det var stort set en fornøjelse, som det
plejer at være.
Der var kun 2 der fik et gult brev og enkelte
der har fået en venlig henstilling.
Bestyrelsen siger tak til jer lejere, fordi I
passer jeres haver.

Solsikke/græskar konkurrence
Haveforeningens dommere bedømmer
solsikkerne/græskarrene i slutningen af
august, mellem fredag 25/8 og søndag
27/8. Der kommer et opslag.
Vinderen i hver kategori går videre til
kredsens konkurrence.
I vores konkurrence er der en 1. og 2.
præmie i hver kategori.
Vandsagen
Siden vi skrev om den i ”Havenyt” nr. 3, har
vi besluttet at tilbyde vandværket et forlig.
Vi vil betale halvdelen af kravet på ca.
65.000 kr., hvis vandværket vil indrømme
at det ikke har overholdt sin tilsynsforpligtelse.
Vi ved stadig godt, at haveforeningen har
brugt det vand som kravet lyder på. Men
vandværket bærer ansvaret for at vi har
aflæst forkert. Det har det indtil videre
ikke villet indrømme.
Brevkasser
Vi opfordrer stadig til, at I får sat en brevkasse op.
Det eneste krav som vi stiller til den, er at
den skal være vandtæt
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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VASEN
Så passerede vi midsommer. Men der
er heldigvis en lang, dejlig del af sæson
2017 tilbage. Mens dette blad venter på
at udkomme, har festudvalget stået for
2 arrangementer. Det kan af gode grunde ikke skrive om her på den sidste dag
i maj: Sommerfest for børn og voksne d.
17/6 og Sankt Hans 23/6. Men mon ikke
det har været et par dejlige arrangementer, som det jo plejer at være, når festudvalget trækker i arbejdstøjet.
Men der er 3 arrangementer, som vi kan
nå at minde om: Åben grill 6/7 kl. 17-21,
åben grill 27/7 kl. 17-21 og loppemarked
27/8 kl. 10-14.
Se i øvrigt Vasens aktivitetsoversigt i
Havebladet nr. 5 på side 4.
Og så det sure:

9 El-installation

9 Alarm & sikring

Skiftende bestyrelser har gennem en
årrække bedt om, at man kun bruger affaldscontainerne til husholdningsaffald.
Men senest har vi så oplevet, at nogen
også smider persienner/gardiner i skuret.
Det er IKKE i orden!
Når vi i bestyrelsen går rundt i området
er det tydeligt, at en del haver godt kunne
trænge til en ”kærlig hånd”. Det ser ikke
godt ud, men det er måske også værd at
tænke på, at man på den måde leverer en
masse ukrudtsfrø til naboer og genboer.
Og så giver man jo dem mere arbejde med
deres haver.
Bemærk: Næste haveblad springer en
måned over og udkommer 1. september.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer
Venlig hilsen bestyrelsen

9 Industri

9 Hvidevare

Assentoft Tlf. 8649 4171 VAEL@VAEL.DK VAEL.DK
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VENEZUELA
Siden sidst er der blevet afholdt et par
fællesarbejder, det første fællesarbejde
gik over al forventning, med stor tilslutning, og opbakning til at give en nap med,
til fælles bedste. Det næste er i skrivende
stund ikke afholdt, men vi satser på en
god opbakning. På forhånd tak.
Med hensyn til omdelingen af Havenyt, så
foregår det jo i jeres haver nu i sommeren, og hold derfor ekstra øje med bladet,
så det ikke går tabt.
Der blev forskønnet omkring, og i kiosk
ens omgivelser med rensning af bede og
stenkanter, samt pyntet blomsterkasser
op.
Græsset omkring bålpladsen og affaldsområdet fik også en tiltrængt tur med
trimmeren. Vi vil forsøge at trimme det
med passende mellemrum, så det ikke
løber helt løbsk.
Vi havde lige en snert af højsommer i slutningen af Maj måned, ganske dejligt er det

jo, når vejrguderne opfører sig pænt. Så
er der ikke ret mange steder der er skønnere, end i vores koloni, og i vores haver i
Venezuela. Dem der havde fødselsdag og
blev fejret i netop de dage var jo heldige
må man sige, og tillykke med jer!
Jeg tænker nogle gange på hvor heldige
vi er her i kolonien, med det sammenhold
og kammeratskab der nu engang florerer. Det er sandelig ikke alle steder det
går så godt, jeg er personligt medlem af
en Facebook gruppe, der henvender sig
til haveejere og kolonihave lejere, Og der
kan man tydeligt se der er steder i landet
det ikke fungerer lige godt. Blandt andet
er bestyrelserne rundt i landet en jaget
art. Mange kolonier har simpelthen professionelle bestyrelser, med aflønnede
medlemmer, til at holde styr på tropperne. Der håber vi aldrig vi når hen, jeg
personligt kan da sige, det indtil videre,
har været en fornøjelse at være formand,
og arbejde med bestyrelsen i Venezuela,
og alle jer havelejere man ser, og snakker
med her i dagligdagen. Mange tak for det.
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VENEZUELA
Vores første havevandring er i skrivende
stund overstået, og med opfølgning to
uger efter, er der ikke det store at komme
efter. Bestyrelsen opfordrer til at holde
øje med opslag om kommende fællesarbejder, og festudvalgets arrangementer.
Der bliver mange gode anledninger til at
mødes med dem vi måske ikke ser så tit,
eller netop gør!
Ellers vil vi forhåbentligt nyde den kommende sommer helt og fuldt, og med et
dejligt vejr som der er bestilt.
Hvis der ude i kolonien sidder en havelejer
med et skjult talent ,og kan skrive et digt,
en sang eller noget andet til os, så kom

gerne frit frem. Det kunne være sjovt at få
et indlæg med i næste nummer Havenyt.
Mine kontortider i Juli måned kan blive
flyttet pga. ferie, men det vil blive oplyst
på hjemmesiden, og i opslagstavlen, og
på vores Facebook side.
Til de nytilkomne havelejere vil jeg gerne
byde velkommen i kolonien, det er dejligt
at se den aktivitet der er i jeres haver. Vil
se frem til at møde jer under Venezuelas
himmel.
Med ønsket om en fabelagtig sommer 
Hilsen formanden. ( Annette)
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HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ
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A

10-15

KL.

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

VESTRE ENGHAVE
KREDSEN
Sommeren er for alvor over os og snart er
der dømt sommerferie. Hvis nogen skal
på længerevarende sommerferie, kan
man evt. få naboen eller genboen til at
kigge efter sin have og evt. vande.
Vi har fået gravet kabel ned i vejen (minus
sidevejene) og indtil videre har to haver
valgt at blive koblet på dette el net. Og
hermed en lille takketale. Tak til Rune,
som styrede nedgravningen af kablet,
tak til de personer, der har været med til
at betale for gravearbejdet og tak til Simon, for at rette vejen ud med traktor 
Måske bliver det med tiden attraktivt for
andre haver at koble sig på og få el ind i
deres kolonihaver/huse.

Der har været afholdt pinsekaffe og arbejdsdagen er jo den 1. juli kl. 10
Husk at få klippet hækken GODT ind ud
mod vejen, så de kolonihavelejere og deres besøgende, som kommer i bil, ikke får
ridset deres biler. Desuden skal der være
plads således at udrykningskøretøjer
skal kunne frem uden problemer. Det håber vi selvfølgelig ikke bliver nødvendigt.
Bestyrelsen ønsker rigtig god sommer til
alle 
Jacqueline, Jytte og Henriette
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VORUPKÆRPARKEN
Søndag den 28. maj foretog bestyrelsen besigtigelse af haverne. Det var
glædeligt, at næsten alle haver var
velholdte og fri for ukrudt. Det er altid
en fornøjelse, at se den alsidighed der
findes. Der er ikke 2 haver, som er ens.
Vi har alt fra den store selvforsynende
urtehave, prydhaven med et væld af
blomster og planter i alle afskygninger,
haven hvor børnene kan udfolde sig, og
til haven hvor man finder fred og ro i de
små hyggekroge.
Og mens urtetøj, stauder og prydbuske
stortrives, trives skvalderkålen desværre også ret godt.
I dårligere tider har man haft stor
fornøjelse af at spise skvalderkålen
som erstatning for spinat, og i dag er
det også vældig moderne at spise sit
ukrudt. Uanset om det skal spises eller blot fjernes fra hækken, er det uhyre
vigtigt at få så mange rødder med op
som muligt, så man ikke bare ekspor-

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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terer problemet til naboen på den anden
side af hækken.
Der bliver haver til salg hver måned,
men heldigvis bliver der også solgt haver hver måned. Det er vel en naturlig
udskiftning, og der er heldigvis stadig
folk, som har lyst til at være med i det
fællesskab, det er at være i en kolonihave. Velkommen til jer alle.
Som det måske er bemærket bliver affaldscontainerne flyttet til den nu nedlagte petanque bane. Det skyldes, at
renovationsbilen har haft besvær med
at komme til, hvis der holdt biler parkeret ved Smut ind parkering. Flytningen
betyder også mulighed for etablering af
flere parkeringspladser.
Bestyrelsen sender en stor tak til de
folk, der knoklede med etablering af
flisebelægningen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf. 40 83 34 64, mariannnielsen1@hotmail.com
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf. 20 85 43 50, bestyrelse@romaltparken.dk
Vasen: Orla K. Nielsen
Borgmestervangen 6. tv.
8900 Randers, tlf. 22 48 90 96
orlaknielsen@gmail.com
Venezuela: Annette Christensen,
Vestergrave 37B, 3 tv, 8900 Randers C,
Tlf: 20 27 51 14
mail: anc@tradium.dk
Vorupkærparken: Dennis Lind
Husarvej 20 1 th, 8930 Randers NØ
Tlf. 61 14 39 46, fartil4randers@live.dk
Dronningborgparken: Peter Tvernik
Scandiagade 1, st. tv.
Tlf. 86 41 99 92, mobil: 30 99 42 69
steen.nielsen4@skolekom.dk
Ulvehøj: Kai Søe Gade
Sjællandsgade 58, 8900 Randers C
Tlf. 23 71 06 85, kai.gade@webspeed.dk
Vestre Enghave: Henriette Sørensen
Infanterivej 30, 2. lejl. 27, 8930 Randers NØ
Tlf. 26 22 75 86
Fjordglimt: Carl Pedersen
Ørnebakken 1, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 48 79, carlpedersen@mail.dk
Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf. 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk
Fælleskær, Grenå: Tommy Rasmussen
Estruplundvej 17, 8950 Ørsted
Tlf. 20 24 70 54
Oasen, Grenå
Henrik Lange,
Voer Færgevej 53, 8950 Ørsted
Tlf. 24 22 13 45

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

ØSTJYLLANDS KREDS
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