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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 
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KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg Udkommer
til HAVENYT 2021 ca.

Nr. 8 - 03/11 1. dec 2021

Indlevering senest kl. 17.00

Du kan vælge at sende det på mail til ko-
loniranders@mail.dk eller du kan lægge en 
seddel med oplysningerne i vores post-
kasse, Vestergade 48. Du er selvfølgelig 
også velkommen til at komme på kontoret 
en onsdag aften mellem 17.00 – 18.30 og 
foretage ændringen.

Fjordglimt, Hadsund melder ændringerne 
til egen bestyrelse som så videresender til 
kredskontoret.

Melder du ikke ændringerne senest oven-
nævnte frist skal du betale et gebyr på 
150.00 kr. Beløbet påføres næste op-
krævning af haveleje.

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til kredskontoret senest 2 uger efter 
ændring, meget gerne før. 

Skriv fra hvilken dato ændringen gælder 
og oplys i hvilken haveforening du er med-
lem. Du skal også oplyse vejnavn og have-
nummer i foreningen.
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BJERGBYPARKEN

Kære kolonister
Vi håber, I nyder sommeren.
Der er mange mennesker i haverne, og 
det er rigtig dejligt . Men endnu engang 
må jeg opfordre til, at ens gæster par-
kerer på gården. Parkering på vejene er 
absolut forbudt.

Vi har revideret ”særregler” for Bjergby-
parken – se nedenstående.

1. Bod
Der kan udstedes bod for følgende:
1. Ved mislighold af have. 
2. Ved manglende nr. skilt
3. Ved manglende postkasse
4. Ved unødig vandspild
Alle boder er fastsat til 500,- kr.

2. Støj og høj musik
1. Vis altid hensyn til øvrige havelejere.
2.  Fra søndag til og med torsdag, skal 

der være ro i tidsrummet fra kl. 
22:00 til kl. 08:00. 

3.  Fredag og lørdag skal der være ro i 
tidsrummet fra kl. 00:00 til 08:00

Der kan dog gives dispensation af 
bestyrelsen ved særlige lejligheder. 
Sommerfesten og Sct. Hans fest er 
undtaget fra denne regel.

3. Brug af motoriserede redskaber
1.  I hverdagene må der bruges moto-

riserede redskaber i tidsrummet fra 
kl. 08:00 til kl. 20:00.

Nu skal der snart klippes hæk igen. Husk 
hækken må max være 180 cm høj, og 30 
cm i bredden – 15 cm fra stammen. Hæk-
ken skal være klippet inden 1. oktober.

Vi skal bede jer holde øje med hjemme-
siden, hvor vi vil slå alle nyheder op.

Mange varme sommerhilsner fra 
Bestyrelsen og Mariann

2.  På lørdage må der bruges motorise-
rede Redskaber i tidsrummet fra  
kl. 08:00 til kl. 15:00

3.  På søn og helligdage må der bruges 
motoriserede redskaber fra kl. 08:00 
til kl. 12:00   

4. Vand
1.  Lige hus nr. må vande med vands-

lange på lige datoer. Ulige hus nr. 
må vande med vandslange på ulige 
datoer.

2.  Vandkande må benyttes alle datoer.
3.  Har man vandskylle toilet, vaskema-

skine, bruser, vand bassin på 1000L 
eller mere skal bestyrelsen under-
rettes herom.

4.  Bilvask er ikke tilladt i Bjergbyparken. 
5.  Som havelejer er man forpligtiget 

til fremmøde ved vandåbning, samt 
at sikre sig, at der ikke sker unødig 
vandspild. Er man forhindret i at give 
fremmøde, er man forpligtiget til, at 
få en anden til at tjekke, om alt er i 
orden.
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5. Containerne
1.  Containerne er kun til køkkenaffald. 

Ikke til alt muligt andet.

6. Bål /afbrænding i landzone
1.  Afbrænding af haveaffald er ikke 

tilladt. 
2.  Det er tilladt at brænde rent tørt træ 

af i et lille bålsted på max 80 cm i 
diameter.

3.  De til enhver tid gældende regler for 
Randers kommune, skal overholdes. 
Disse regler kan findes på 
https://www.randers.dk/borger/na-
tur-og-miljoe/miljoegener/roeg/

7. Kørsel / parkering
1.  Dildvej, Kørvelvej, Sellerivej samt 

Persillevej er ensrettede, alle med 
kørselsretning nærmest Mariagervej 
mod Porrevej.

2.  Der må ikke parkeres på vejene. (alle 
veje) Gæsteparkering er på gården. 
Man kan søge om udvidelse af sin 
parkeringsplads til bestyrelsen.

3.  Der må max køres 20km/t i hele 
haveforeningen. Dette gælder for en 
selv samt for ens gæster.

8. Havevandring
1.  Bestyrelsen skal sikre at kredsens 

ordensregler overholdes.
2.  Hvis det konstateres at ordensreg-

lerne ikke er overholdt, er bestyrel-
sen forpligtiget til at give en påtale, 
herefter en bod. Er forholdende ikke 
bragt i orden 8 dage efter bodsbrev, 
tilkaldes havekonsulenten for lejers 
regning. Giver han bestyrelsen ret i 
deres vurdering af haven, tilkaldes 
et anlægsfirma, som så rydder op, 
ligeledes for lejers regning.

9. Hække
Klipning senest 01/07 & 01/10. max 
højde 180cm max bredde 30 cm.  
Fri højde over vej skal være 4 m.

10. Overtrædelse af regler og vedtægter
Ved overtrædelse af ovennævnte 
regler, Kredsens ordensregler eller 
vedtægter, kan bestyrelsen udstede 
en bod, som bliver opkrævet sammen 
med havelejen, boden er betalingsplig-
tig. Ved manglende betaling af haveleje 
eller bod, kan det pågældende lejemål 
ophæves af kredsen.

11. Fællesarbejde
Alle skal deltage i mindst ét fællesar-
bejde i en sæson. Udeblivelse herfra vil 
give en bod på 1.000 kr.
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DRONNINGBORGPARKEN

Kære kolonister
Når I får dette blad er sommeren officielt 
forbi. Måske er det stadig varmt; men al-
ligevel er det snart slut på sæsonen.
I skrivende stund (4/8) er sæsonen hidtil 
gået uden særlige problemer.

Vi har dog haft problemer med nogle af 
de affaldsposer, der kommer i contai-
nerne til restaffald. Disse poser er smidt 
uden at være lukkede. Det vil sige at af-
faldet ligger frit i containeren. Det bety-
der at der kommer lugt fra containerne.
Så, husk at lukke poserne!

Havevandring
Vi foretager en havevandring i midten af 
september. Der kommer et opslag.

Vi ser efter om højden på hækken er 
maks. 180 cm. Men vi tjekker også om 
der er ukrudt uden for hækkene og om 
der er fremmede planter i hækken.
Desuden får du mulighed for at tale med 
bestyrelsen.

Afslutning på sæsonen
Næste nr. af ”Havenyt” kommer først i 
december. Derfor gør vi allerede nu op-
mærksom på, at vi lukker for vandet søn-
dag 31/10, kl. 11.00.

Når vi har lukket for vandet, samles vi i 
”Hyggekrogen” til en snak om løst og fast 
og en forfriskning. Der kommer et opslag 
senere.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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.



Generalforsamling 
søndag 1. august 2021

På en lidt ustadig søndag den 1. august 
gennemførte vi i Vasen årets generalfor-
samling. Sidste år nåede vi lige at holde 
generalforsamling, inden alt lukkede ned. 
I år har heller ikke ret meget kunnet lade 
sig gøre, før nu. Vi havde stillet forenin-
gens telte op på pladsen og begrænset 
adgangen til en pr. På denne måde lykke-
des det, endda til udbredt tilfredshed hos 
de fremmødte. 

Under Pers beretning blev der nævnt 
nogle af de problemer, vi har i hverdagen. 
Det er blandt andet svært for nogen, at 
håndtere affald. I hvert fald har vi ofte 
uvedkommende affald og andet, som ef-
terlades eller kommes i overfyldte con-
tainere. Vi får yderligere to containere, og 
hvis ikke det hjælper, overvejer bestyrel-
sen at opsætte overvågning. Vi har også 
haft en del problemer med vejene, som 
vi nu prøver at løse med den nye (gamle) 
harve vi har anskaffet.

Ikke alt er dog problemer. Der er kommet 
gang i fællesarbejderne, og der er mange 
opgaver der venter. Vi får hjælp udefra 
til noget af det. Området vest for huset 
bliver drænet og planeret som resten af 
pladsen. På de grønne arealer mod Va-
sevejen, er der fjernet nogle beskadige-
de træer. De områder bliver renset op og 
gjort klar til, at vi kan plante æbletræer 
på hele arealet. Det regner vi med kan 
ske i efteråret eller foråret 22.

Foreningens regnskab balancerede med 
et mindre underskud, ca. 10.000.

Vi havde også som vanligt en del forslag, 
der også medførte en del debat, men 
faktisk ikke de store modsætninger. 

Et forslag om at alle skal have postkas-
se/postrør blev vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om at give havele-
jerne mulighed for at tilkøbe sig adgang 
til foreningens toiletbygning, blev ved-
taget, og vil starte op fra næste sæson. 
Bestyrelsen arbejder videre med de nær-
mere betingelser.

Endelig blev det vedtaget at foreslå 
kredsen, at generalforsamlingerne flyt-
tes fra februar til maj. Hvis det vedtages 
på kredsmødet, vil vi også næste år kun-
ne holde generalforsamlingen på vores 
egen plads. Det vil nok indebære, at vi 
skal anskaffe yderligere to telte, men det 
løser vi gerne.

Et forslag om at tillade brug af motorise-
ret værktøj frem til lørdag kl. 14.00 blev 
forkastet. Så det gælder altså fortsat, at 
fra lørdag kl. 12.00 må der ikke larmes 
med plæneklippere, kædesave, hække-
klippere mm. Med mindre altså, at de er 
med rugbrødsmotor.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, 
Morten Mathiasen ønskede ikke genvalg. 
Bitten og Karin blev genvalgt, og Rajsa 
nyvalgt.
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Bestyrelsen består herefter af: 
Per Sørensen, Leif Sørensen, Steen Jen-
sen, Tage Poulsen, Bitten Christensen, 
Karin Jensen og Rajsa Rajta. 

Suppleanter: 
Bente Drejer og Bjarne Nielsen

Til allersidst lykkedes det faktisk også at 
få valgt et nyt festudvalg på 5 personer. 
Vi ser alle meget frem til at der også igen 
kan komme gang i de festlige aktiviteter 

i foreningen, så stort velkommen og god 
arbejdslyst.

Tak til dem der deltog, og gjorde det til 
en god dag. Beklager til de ægtefæller og 
partnere som vi måtte udelukke. Vi ser 
frem til, at vi næste år kan holde gene-
ralforsamlingen i teltene på vores egen 
plads og helt uden restriktioner og af-
standskrav.

P.v.a. bestyrelsen 
Tage Overgård Poulsen

Østervold 18  |  8900 Randers C  |  randers@al-bank.dk

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk
Fordi vi er en anelse mere personlige 
Hos Arbejdernes Landsbank prioriterer vi
tid til den enkelte kunde.

S E  M E R E  PÅ  A L- B A N K . D K

Voxm
eter 2

0
2

1
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VENEZUELA

En varm sommerdag på terrassen ved 
kiosken med 29 grader i skyggen, to 
medlemmer som diskuterer om de tør 
hoppe i fjorden for at køle af... Og det 
turde de så. Kun en lille hverdags historie 
fra livet ved fjorden, måske nok ikke 
haverelateret, men alligevel. 

STIK MIG EN THOR, ELLERS SLÅR JEG FLIK 
FLAK I RANDERS FJORD. Og her er det 
Neller der flikflakker, Richardt ligger i vandet 
og venter. Et opfriskende øjebliksbillede fra 
dagligliv i kolonien. Og så sparer man også 
lidt på vandet i kolonien. 

Jeg tror de fik deres Thor efter badet. 
Men det skal selvfølgelig IKKE være 
en opfordring til andre om at gøre det 
samme, man skal være en habil svømmer, 
der kan være stærke strømforhold i 
fjorden.Øjebliksbilledet er indsendt af 
Stine Annesen, Grevindevejen. 

Gunnar, Venezuela.
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Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544

Lenovo
Gul seddel
Lidt fra Venezuela



VESTRE ENGHAVE

Vi håber alle nyder sommeren i kolo med 
sol, regn, blæst og havens afgrøder 

Siden sidst
1. arbejdsdag:
Flot fremmøde, hvor der var arbejde til 
alle. Og efter et par timer med sav, skrue-
maskine, havehandsker, sæbevand og 
børste, vandrede vi alle op i Anni og Kajs 
have og spiste dejlig frokost. Stemnin-
gen var i top. Det var en god dag

Damefrokosten:
Denne blev afholdt i Anni og Kajs have 
(dog uden Kaj) og  var rigtig hyggelig, 
takket være det gode vejr, Annis fanta-
stiske mad og de skønne damer, der var 
samlet denne dag. Enkelte blev hængen-
de til stolene smed dem af  Mon ikke 
denne aktivitet gentages til næste år. Og 
mon ikke, der er nogle mænd, der kunne 
forslå aktivitetsudvalget, at der stables 
en mandefrokost på benene?

Spilledag:
Petanque og stigegolf blev spillet på hyg-
geplan. Der var flere vindere til petanque. 
Stigegolfen skulle der lige øves på. Så her 
var alle vindere. Der foreslås seriøse tur-
neringer til næste spilledag 

Velkommen til nye
Vi vil gerne byde velkommen til Louise 
i have nr. 6. Vi skulle hilse fra hende og 
nævne, at hun føler sig yderst godt taget 
imod. Det er hun rigtig glad for, for som 
hun siger, kan vi jo ikke vide om hun er en 
farlig forbryder. Og det har hun jo ret i, så 
lad være med at vende ryggen til hende 
og lås døren om natten:E)

En lille historie fra det virkelige liv i VE
De fleste har nok lagt mærke til vores 
små husbærende venner i haven - nemlig 
vinbjergsneglene! 

Det er slet ikke så underligt, fordi Østjylland 
er sneglenes favorit region at opholde sig i. 

Faktisk er vinbjergsneglen ikke hjemme-
hørende i Danmark, men blev udsat som 
en pryd- og mad-snegl, da den af nogen 
regnes for at være en delikatesse. Dog er 
de efterhånden en truet art i Danmark, 
så hvis man ikke har smagsløgene eller 
hjertet til at spise dem, så nyd dem som 
de nyttedyr de er.  
 Fortsættes...
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VESTRE ENGHAVE

Nogen som især har lagt mærke til sneg-
lene er Kaj og Anni. De begyndte at mar-
kere sneglene i deres have, og det inspi-
rerende Ulla: 

"Vinbjergsneglene 2021… Det var egent-
ligt Anni, som startede med at skrive 
numre på Vinbjergsneglene, så det ville 
jeg da også :) Men vores tal var skrevet 
næsten ens, og med rød tusch. Det gik jo 
ikke at vi gik dér og tog patent på hinan-
dens snegle :) Så begyndte jeg at skrive 
bogstaver på i stedet. Jeg er dog kun 
nået til A, så succesen er til at overse  
Men Anni får kamp til stregen til næste år. 
:), så fortsættelse følger i 2022. Kh Ulla" 
Vi glæder os til at høre meget mere til 
sneglene, og se om nogen af dem over-

vintrer i haverne. Da sneglene kan blive 
6-8 år, kan vi måske være heldige, at få 
lov til at følge nogen af 
dem videre til de evige 
salatmarker. 
 
Vigtige datoer
4/9 – Haverunde
25/9 – Spilledag på fællesarealet. 
Tag gerne spil, kaffe/te mm med.

Spontane arrangementer kan forekom-
me, så hold øje med vores Facebook side, 
opslagstavlen og husk, at meddele det til 
din nabo.

Hyggelige hilsner fra bladudvalget 
Amalie, Dorte og Henriette
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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
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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: bestyrelsenvenezuela@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: Henriette Fredslund
Tlf. 20 49 98 40 
vestreenghave@gmail.com

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

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 
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U

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

Tryk:
BUCHS A/S

Lenovo
Gul seddel
Brian slettes og erstattes med:Jesper Rehder Jensen - VZ



Kolonihaveforbundet, Vestergade 48, 8900 Randers C


