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ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller adresse skal ske
skriftligt til kredskontoret senest 2 uger
efter ændring, megetgerne før. Skriv fra
hvilken dato ændringen gælder og oplys i
hvilken haveforening du er medlem.
Du skal også oplyse vejnavn og havenummer i foreningen. Du kan vælge at sende
det på mail koloniranders@mail.dk eller du
kan lægge en seddel med oplysningerne i
kontorets postkasse Vestergade 48.
Foreninger i Hadsund og Grenå melder ændringerne til deres respektive
bestyrelser som så sender videre til
kredskontoret.
Hvis du ikke melder ændringerne inden
ovennævnte frist skal du betale et gebyr
på kr. 150- som skrives på næste opkrævning for haveleje.
KREDSKONTORET
Når du modtager dette blad er kontoret formentlig stadig lukket på grund af
Corona. Ved køb/salg skal du stadig ringe
til Per Sørensen på 4043 3516 for at aftale tid til behandling af sagen.
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Formændene for foreningerne bør ved
underskrift af ANSØGNING OM SALG AF
HAVE spørge om de 2 parter har fået aftalt
tid på kontoret. Der kan aftales tid på alle
dage, dog ikke søndage.
Hvis man skal have behandlet ANSØGNING
OM BYGGETILLADELSE skal man også ringe til Per Sørensen for at aftale tid. Denne
tid vil dog fortrinsvis blive om onsdagen,
da der skal være 2 underskrifter fra byggeudvalget på tilladelsen. Ved ansøgning
om byggetilladelser bedes du selv som
bygherre møde på det angivne tidspunkt,
der kan være spørgsmål som kun du selv
kan svare på.
Ansøgning om salg af have skal være på
kontoret senest dagen før man ønsker at
handle, meget gerne et par dage før. Brug
postkassen.
Angående spørgsmål om vurdering, ring
til Per på 4043 3516
Du kan altid følge udviklingen på kredsens hjemmeside. Adressen på hjemmesiden er: https://www.kolonihaveforbundet- oestjyllands- kreds.dk /
Hjemmesiden vil blive opdateret når der
fremkommer nye oplysninger, også om en
eventuel åbning af kredskontoret på onsdage eller der kan være meddelelser som
ikke når at komme med i Havenyt.
Venlig hilsen til alle
Kredsbestyrelsen

KREDSEN
Vi vurderer normalt den sidste mandag
i måneden.
Det sker på følgende datoer resten af året:
Mandag 29/6
(sidste frist for bestilling, onsdag 24/6)
Vi vurderer normalt ikke i juli.
Mandag 31/8
(sidste frist for bestilling, onsdag 26/8)
Mandag 28/9
(sidste frist for bestilling, onsdag 23/9)
Mandag 26/10
(sidste frist for bestilling, onsdag 21/10)
Mandag 30/11
(sidste frist for bestilling, onsdag 25/11)
Herudover vurderer vi, hvis det er meget
vigtigt, f.eks. ved dødsfald og fraflytning
fra kommunen.

Det første du skal gøre, er at udfylde og
underskrive en ejererklæring. Du kan enten gør det på Kredskontoret, eller udfylde
den på forhånd.
Ejererklæringen ligger på kredsens
hjemmeside. Hvis du har udfyldt den
på forhånd, kan du enten komme ind
på kredskontoret med ejererklæringen,
eller du kan sende den til/lægge den i
kredskontorets postkasse.
Hvis du har tegninger over bebyggelsen og/eller fakturaer for køkken, bad/
toilet og evt. forbedringer, skal du sende
dem med eller tage dem med. Hvis du har
spørgsmål, skriv til: vurdering
@kolonihaveforbundetoestjylland.dk
Vurderingen koster 400 kr., som du skal
betale ved bestillingen (kontant eller mobilepay: 464 511).

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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DRONNINGBORGPARKEN
Som I jo nok har set, er Portalen ved indkørslen til haveforeningen blevet renoveret.
Den er blevet rigtig flot.
Tak til Gisle, Kurt og Lene.
Sommerfest
Vi ved ikke i skrivende stund (6/5) om der
bliver nogen sommerfest.
Hold øje med opslagsskabet!
Havevandringer
1. havevandring bliver lørdag 4/7, kl. 14.
Vi ser først og fremmest på vejstykket
uden for haven.
Husk at det går ud til midten af vejen.
Selve vejen skal også holdes ved lige. Det
betyder at det er lejerens ansvar at få
fyldt evt. huller op (der ligger en bunke
stabilgrus på p.pladsen).
Vi går ikke ind i haven; men vi bedømmer
det vi kan se udefra.
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Vi gør lige opmærksom på, at haven normalt skal se rimelig pæn ud.
(Se ordensregler punkt 1)
Klipning af hæk
Husk at hækken skal klippes senest 1. juli.
I weekenden op til klippetidspunktet må
du bruge hækklipper med motor hele
weekenden.
Hækken må højst være 1,80 m; men må
meget gerne være lavere.
Stophaner
Det blev nævnt på generalforsamlingen,
at det kan være svært at finde vandledningen, der går ind i haven.
Vi har fået et tip fra en lejer i Venezuela:
Alle VVS firmaer har et apparat, der hurtigt
kan finde vandledningen der går ind i haven.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Steen Nielsen

Start eller lille
projekt?
- vi har det,
du lige star
og mangler!

00

BREJNHOLT RANDERS A/S
(l)RNEBORGVEJ 46 8960 RANDERS S(l)
TLF 8640 1388

MAN-FRE 5:30-17:30
L(l)R-SØN Lukket

HAVE NYT | 5

VESTRE ENGHAVE
Hej med jer
På grund af corona er der ikke sket det
helt store her. Da vi ikke måtte forsamles
mere end 10 var vi nødt til at aflyse arbejdsdagen. Hvordan det går med pinse
kaffen kan jeg i skrivende stund ikke sige
noget om. Men der bliver sat en seddel
op på tavlen hvis det bliver aflyst. Det er
også corona der er skyld i at vi endnu ikke
har kunnet holde et møde med kommunen om fartbegrænsning, men det giver
ikke derfor lov til at køre for stærkt og
lave hjulspin i folks nyanlagte græs eller
køre benene af folk der ligger og gør rent
under hækken kør venlligst stille og roligt og især nu for der kommer børn på
vejene.

Så vil jeg byde de nye i 21G og 21D velkommen og håber de bliver glade for at være
her og at vi ser dem til arrangementerne.
Og så er der Lars i nr 11 og der kommer et
par mere i nr 6 som vi glæder os til at lære
at kende. Så hvad salg angår så sker der
noget, det er alle haver hvor folk har været her i mange år, men som skal videre
nu. Det er jo dejligt når de ”gamle” falder
fra at der er unge der vil tage over.
Håber alle får en god varm sommer med
megen glæde i haverne bestyrelsen.

BYGBRUGT.DK

BRUGTE BYGGEMATERIALER

20 34 59 50
v/ Jens Winther

Randersvej 82 8870 Langå
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DØRER & VINDUER MM.

mail: jens@bygbrugt.dk
www. bygbrugt.dk

VORUPKÆRPARKEN
Velkommen
Vi er glade for, at vi kan byde flere nye
havelejere velkommen i foråret.

Fællesarrangementer
Disse er indtil videre fortsat aflyst, vi følger regeringens retningslinjer.

Sæsonen er nu
godt i gang
Det summer nu af
liv i Vorupkærparken, mange er nu
i gang i haverne.
Vejret har været
noget blandet, der har allerede været en
del lune dage, så vi håber, at der kommer
mange flere af dem.

Fælles
arbejdslørdage
Fælles arbejds
lørdage er godt i
gang, der er lavet
en 5 ugers liste på
fælles arbejdsdatoer i maj måned,
der er udsendt på
e-mail til de haver, det vedrører. Vi mødes
udenfor kontoret kl. 9.00 på Dildkæret
26. Der bliver ingen morgenkaffe, men til
gengæld er vi færdige kl.11.00.

Konkurrence

Vær med i vores konkurrence om - den
højeste solsikke - det tungeste græskar.
Vil du være med i konkurrencen, så send
en e-mail til vorupkaerpark@gmail.com
senest 15. august 2020, at du gerne vil
deltage. Bestyrelsen vil kontakte dig, så
vi kan få vejet og målt en aftalt dato.
Udbud og efterspørgsel
Vi har været i TV2 nyhederne, se indslaget
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder
/22-04-2020/1930/kom-ud-i-kolonihaven?autoplay=1#player.
Der er en del haver, der er til salg, der er
stor efterspørgsel, det er blevet populært
med kolonihaver.

Alle tager arbejdshandsker med på og
holder afstand. Måske er det også en god
ide at tage egne redskaber med. Vi ser
lige situationen an og hører regeringens
udmeldinger, som vi følger.
Haveeftersyn
Dato for haveeftersyn 24/5-2020, vi har
forståelse for situationen, som vi skrev i
sidste Havenyt
Fælleshus udlejning
Vi følger fortsat myndighedernes retningslinjer.
Toiletter og udslagskumme
Husk at følge de ophængte retningslinjer
for benyttelse af disse.
Kredsrepræsentantskabsmøde
Fortsat udsat, dato ikke fastsat endnu.
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VORUPKÆRPARKEN
Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske på tlf.: 61143946 mandag og
torsdag kl. 18.00 - 19.00.
Email: vorupkaerpark@gmail.com eller
vorupkaerparkensformand@gmail.com
Skemaer
Ansøgning om salg af have, byggeansøgning, leje af smut ind, tilmeldelse til

kollektiv forsikring kan afhentes på kontoret ved arbejdslørdage eller ved henvendelse til bestyrelsen.
I ønskes alle en god sæson og vi håber at
alle kommer godt igennem Coronakrisen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

DAN S K E R N ES F O R ETR U K N E

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

Østervold 18 | randers@al-bank.dk

Voxmeter, januar 2020
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VASEN
Der er godt gang i Vasen i denne tid der er
mange i deres haver og der er godt gang i
havesalget der er ikke mange tilbage på
salgslisten. Vores Facebook side bliver godt
brugt til at forære ting til andre i Vasen, det
er jo fantastisk når der er andre der kan
bruge de ting man ikke selv vil have mere.
Husk nu at de affaldscontainere KUN er til
køkkenaffald alt andet skal I selv køre væk.
Det kan ikke være rigtig at andre skal gøre
det for jer…..

I denne Corona/Covid19 tid er der ellers
vendt lidt op og ned på hvad der plejer at ske
i vasen, det første fællesarbejde blev aflyst
og festudvalget har valgt ikke og starte eller
lægge planer for noget endnu.

Men husk at holde øje med vores hjemmeside der vil komme opdateringer lige så snart
der bliver planlagt noget fra festudvalget og
det samme gælder for fællesarbejde.
http://kolonihavenvasen.dk/
Vasens gamle opslagstavler var ved at falde
fra hinanden, så vi har fået nye opslagstavler. Den på Hvidemøllevej er blevet sat oppe
ved vejen så den er til at se, den ved Rabarberstræde og den ved festpladsen står
ca. samme sted som de gamle, men vi har

fået en ny: på parkeringspladsen Vasen/
Malurtstræde er der også blevet sat en opslagstavle op, så nu er der 4 stk. i alt.
Hilsen Bestyrelsen
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BYGGECENTER

HAVECEN
TR
I VORUP
HAR ÅBENET
HVER SØ

NDAG FR T
A

10-15

KL.

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

BESTYRELSEN, FORMÆND
Bjergbyparken: Mariann Nielsen
Vilhelm Thomsens plads 1, th.
Tlf.: 40 83 34 64
bjergbyparken@bjergbyparken.dk
Romaltparken: Inger Knudsen
Tlf.: 20 85 43 50
bestyrelsen@romaltparken.dk
Vasen: Per Sørensen
Fredensgade 2, Tlf. 40433516
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
Brohaverne Grenå: Mikael Pedersen
De Lichtenbergsvej 9 st. tv, 8500 Grenå
Tlf.: 52 40 04 70, pedersenmikael@yahoo.dk

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
Næstformænd:
Gunnar Vitting, tlf.: 53 29 78 74
Steen Nielsen, tlf.: 29 89 18 48
Bestyrelsesmedlemmer:
Mariann Nielsen – B
Jacob Matz – B
Brian l. Friis - B
Kai Søe Gade - U
Havekonsulent:
Henning Nygaard, lf. 22 81 05 70
havekonsulenten@gmail.com

Fælleskær, Grenå: Niels Mikkelsen
Forsythiavej 50, 8500 Grenå
Tlf.: 60 63 48 50, niels.mikkelsen50@gmail.com Tryk: BUCHS AS
Oasen, Grenå: Käthe Krogh
Aug. Kroghsvej 81, 8500 Grenå
Tlf. 22 13 02 77

ØSTJYLLANDS KREDS

HAVE NYT | 11

Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C

