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   Indlevering senest kl. 17.00

KREDSEN

Indleverings-
datoer for indlæg       Udkommer
til HAVENYT 2022       ca.

Nr. 4 – 20/4 primo maj

Nr. 5 – 18/5 primo juni

Nr. 6 – 29/6 medio juli

Nr. 7 – 17/8 primo september

Nr. 8 – 16/11 primo december

KLUMMEN
Vi savner indlæg fra vores menige med-
lemmer. Havenyt er IKKE forbeholdt for-
mænd eller bestyrelsesmedlemmer selv 
om det som regel kun er dem der skriver i 
bladet. Der sker ting og sager i vores for-
bund, i vores kredse og i vores bestyrel-
ser som nok kunne være en kommentar 
værd, god eller mindre god.

Eller du kan have en ”historie” fra dag-
ligdagen i din have!  Eller en oplevelse du 
gerne vil delagtiggøre andre i Lige meget 
hvad, skriv om det til Havenyt, du finder 
deadline tiden for indlevering af stof til 
bladet i øverste, venstre side af Havenyt. 

F.eks. Er datoen for maj nummeret den 
20 april kl. 17,00. Lad os høre fra dig.

Husk blot at indlæggene ikke må være 
partipolitiske eller nedværdingende.

 Venlig hilsen,  
bladudvalget   ∆

ADRESSE/NAVNEÆNDRING
Ændring af navn eller hjemadresse skal 
ske til kredskontoret senest 2 uger efter 
ændringen, 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 
oplysningerne på mailadresse   koloniran-
ders@mail.dk   eller du kan lægge en sed-
del med oplysningerne i vores postkasse, 
Vestergade 48. Du er selvfølgelig også 
velkommen på kontoret en onsdag aften 
i åbningstiden.
 
H/F Fjordglimt, Hadsund sender ændrin-
gerne til egen bestyrelse som så videre-
sender til kredsen. Hvis du ikke oplyser 
om ændringerne senest ovennævnte 
frist skal du betale et gebyr på 150.00 kr. 
Gebyret vil blive opkrævet sammen med 
næste opkrævning for haveleje.

 Venlig hilsen,  
kredsbestyrelsen   
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tilbage. Vi vil ikke stille et nyt forslag. 
Men vi vil stadig opfordre til, at alle lejere 
etablerer en stophane.

Vedr. vandure: Bestyrelsen vil ikke stille 
forslag om at etablere vandure. Det vil 
blive for dyrt i forhold til en evt. bespa-
relse for den enkelte lejer.
Til orientering, er der kun 1 haveforening 
der har vandure.

Hverken med hensyn til stophaner eller 
vandure vil det give mening at indhente 
et samlet tilbud. Der vil være meget stor 
forskel på udgiften i de enkelte haver

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen 
i hænde senest 30. april 2022.
Du kan lægge dem i brevkassen ved 
opslagsskabet eller sende en e-mail til 
spn@youmail.dk. 

Fællesarbejde
Første gang: lørdag 10/4-21, kl. 10. 
Der hænger et opslag i opslagsskabet.

Der er fællesarbejde hver uge, hvor vi 
primært fjerner ukrudt m.m. ved ”Hygge-
krogen”, på indkørslen til haveforeningen 
og på parkeringspladserne. Men der kan 
også være andre opgaver. 
Du deltager to gange i hver sæson.
Arbejdet varer ca. 2 timer, afhængigt af 
hvor meget der skal gøres.
Husk! at ”fællesarbejde” betyder, at ingen 
er færdige før alle er det.
Hvis du er forhindret i at komme, skal du 
først prøve at bytte med en anden. Hvis 
det ikke kan lade sig gøre kan du ringe til 

Kære kolonist, når du læser dette,
er sæsonen begyndt.
Og vi har lige åbnet for vandet.
Bestyrelsen håber at alle får en god sæson.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er, som tidligere 
meddelt, lørdag 14/5, kl. 14 i Hyggekrogen.

Endelig dagsorden

Velkomst.
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Navneopråb (havelejere)
Pkt. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Pkt. 5. Bestyrelsens beretning.
Pkt. 6. Regnskab for festudvalget
Pkt. 7. Foreningens regnskab
Pkt. 8. Indkomne forslag.
Pkt. 9.  Valg af formand (nuværende 

formand: Steen Nielsen (mod-
tager genvalg))

Pkt. 10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
(Lissi Nielsen er på valg. Hun 
ønsker ikke genvalg. Herudover 
mangler vi et bestyrelsesmed-
lem. Så der er i alt 2 pladser 
ledige)

Pkt. 11.  Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen.

Pkt. 12. Valg af festudvalg
Pkt. 13 Valg af revisor for festudvalget
Pkt. 14.  Valg af delegerede til kredsre-

præsentantskabsforsamlingen.
Pkt. 15. Eventuelt.

Vedr. stophaner: Sidste år trak bestyrel-
sen et forslag om obligatorisk stophane 



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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Steen Nielsen (tlf.: 29 89 18 48), så tidligt 
som muligt, så får du et andet tidspunkt.

Hvis du bliver væk uden afbud, koster det 
500 kr. pr. gang

Postkasser
Der er mange der har fået postkasser.
Alligevel vil vi igen i år opfordre til, at de 
sidste får en postkasse.
Der er ikke nogle krav til den, ud over at 
den skal være vandtæt.
Det kan være et plastikrør, som nogle har.
”Havenyt” bliver omdelt i haverne, fra maj 
til september, for at spare porto.
Beslutninger som bliver skrevet i ”Havenyt” 
er gyldige meddelelser.
Hvis du ikke har en postkasse, kan du hen-
te ”Havenyt” i en boks ved opslagsskabet.

Tung trafik på vejene
I Ordensreglerne pkt. 6 står:
”Ved skader på vandledninger og andre 
ødelæggelser forårsaget af tilkørsel med 
materialer til haverne, pålægges den 
have som har forårsaget skaderne er-
statningspligt overfor haveforeningen 
og evt. andre skadede haveparceller”.

Andre ødelæggelser kan være opkørsel af 
vejene, eller ødelæggelse af hække.

Opslagsskabet
Det er vigtigt at I holder jer løbende op-
dateret med meddelelserne i skabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen   ∆
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FESTUDVALG VASEN

AKTIVITETS PLAN FOR VASEN 2022
Fredag d. 20. maj kl. 17.00  Åben grill
Søndag d. 29. maj kl. 10 – 14 Loppemarked
Torsdag d. 23. juni kl. 19.00 Sankt Hans
Torsdag d. 14. juli kl. 17.00 Åben grill
Lørdag d. 30. juli kl. 14.00 Frokost buffet
Lørdag d. 6. august kl. 14.00 Sommerfest
Søndag d. 28. august kl. 10 – 14 Loppe-
marked

Vi håber på en helt normal sæson, med 
sol og varme og masser af fælles ople-
velser på fællespladsen v/ kontoret

Alle aktiviteter afholdes på fællespladsen
Lige en forklaring til de forskellige arran-
gementer. Der er jo kommet mange nye 
kolonister i Vasen.

Åben grill: I tager selv mad og service 
med. Evt. tæppe. Grillen vil være klar til 
Jeres mad kl. 17.00. der sælges kaffe og  
kage, øl og sodavand og grillpølser.    

Loppemarked: Alle Vasens kolonister kan 
sælge eller måske gøre et godt køb denne 
dag. Festudvalget sælger grillpølser og 
drikkevarer. Familie og venner er meget 
velkommen.

Sankt Hans: Her kan både små og store 
lave et snobrød og i bålfadet sidder heksen 
og venter på at flyve til Bloksbjerg.  Der kan 
købes byg selv burger og drikkevarer.

Frokost buffet: Hver familie/ person 
kommer med et bidrag til buffet som 
passer til det antal man kommer.
Helle fra festudvalget vil gerne koordinere.
Ring og hør hvad du/I kan bidrage med.
Helles tlf. nr. 2890 7109

Sommerfest: Kridt skoene for nu får 
I mulighed for en svingom til musik og 
fest i vores dejlige koloni. Der vil komme 
yderligere information senere på som-
meren i Have Nyt og på opslagstavlerne. 
Til sommerfesten skal man tilmelde sig 
og betale et beløb ved tilmeldingen.

Festudvalget vil som noget nyt prøve om 
der er interesse for at spille petanque. Vi 
har fået lov at bruge den bane som ligger 
oppe ved boldklubben OB45. Måske er der 
nogen i kolonien der vil være tovholder. 
Kontakt festudvalget hvis i er interesseret.

Der kunne også ønskes et par ekstra 
hænder i festudvalget.

Kontakt festudvalget hvis I har lyst til at 
være en del af festudvalget.

Festudvalget ønsker jer alle en rigtig god 
sommer og håber der vil være opbakning 
til festudvalgets arrangementer.

 Hilsen festudvalget Helle, Hanne,  
Bitten, Jensen og karin   ∆



* Voxmeter 2022, danskernes foretrukne bank: 
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

Skal du også være 
kunde i danskernes 
foretrukne bank?
Vi er en anelse mere personlige
Vores nærværende tilgang til rådgivning har gjort os til 
danskernes mest foretrukne bank hvert år siden 2009*.

Se mere på al-bank.dk/bedstebank

Østervold 18  |  8900 Randers
38 48 30 95  |  randers@al-bank.dk

6 | HAVE NYT

ROMALTPARKEN

KÆRE 
MEDLEMMER  
Lørdag, den 26. 
marts starter vores 
sæson 2022.

Vi åbner for vandet i hovedledningen klok-
ken 12, efter at vi har holdt det vanlige 
fællesarrangement på plænen ved kio-
sken, hvor der bydes på lidt mad og drikke.

Desværre har vi endnu ikke en ny forpagter 
til kiosken, men der arbejdes på det.

Vores datoer for fællesarbejde og hvilke 
haver der er inviteret de enkelte lørdage 
fremgår af vores hjemmeside www.ro-
maltparken.dk og af opslag i vores tavler. 

Vores generalforsamling lørdag, den 9. 
april kl. 12.00 i Fritidscentret bliver for-
håbentligt godt besøgt. 

Husk at det er muligt at stille op som 
kandidat til bestyrelsen og som kredsre-
præsentant på mødet.

HaveNyt, ordensregler og oversigt over 
fællesarbejder i 2022 vil blive omdelt til 
jeres postkasser ved haverne ca. 1. april. 

Med ønske om en god sæson
 pbv, Inger, formand H/F Romaltparken  

∆
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VASEN     

Der afholdes Generalforsamling 
LØRDAG D. 30. APRIL kl. 11.00
på Fællespladsen ved kontoret
Vi henstiller til at der kun møder én
person op pr. have

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent/ referent
2. Navneopråb/valg af stemmetællere
3. Formandens beretning 
4. Regnskab v/kredskasserer
5. Indkomne forslag     

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7. På valg er:
 Tage Poulsen 
 Steen Jensen
 Leif Sørensen (ønsker ikke genvalg)
 Raisa Raita
8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.  Valg af delegerede til Repræsentant-

skabsmøde
10. Regnskab for festudvalget
11. Valg af festudvalg 

Hilsen bestyrelsen   ∆
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HALLØJ ALLE I VE 

-  Så har vi åbnet for den store vand-
hane og vi kan nok ikke helt dy os 
for at komme i gang med oprydning, 
rengøring, plante og så. Mht. til op-
rydningen anbefaler aktivitetsudval-
get, at de brugbare effekter, som du 
ellers havde tænk dig at smide ud, kan 
du gemme, da der senere på året vil 
blive afholdt et, forhåbentlig, kæmpe 
loppemarked på fællesarealet. Mere 
om dette i næste Havenyt (nr. 4)

-  Ligeledes, hvis du har noget brand-
bart til bålpladsen, så henvend dig 
til De grønne mænd - Claus (Hvide-
møllevej 17A), Kicke (Have nr. 9) eller 
Kaj (Hvidemøllevej 21A) Det er rigtig 

godt, at der er kolonister, der gerne 
vil bidrage til vores Sct. Hansbål, men 
det duer ikke blot at smide halmbal-
ler og paller mm. på fællesarealet. 
Det kan hurtigt komme til at ligne 
en losseplads. Så tag kontakt til de 
gode grønne mænd og de vil være 
behjælpelige med anvisningen af det 
brandbare.

-  Og så skal der hermed indkaldes til 
den årlige generalforsamling søndag 
den 22/5 kl. 10.00 på fællesarealet. 
Dagsorden ifølge vedtægter udleveres 
inden mødet. Der vil blive serveret 
rundstykker fra kl. 9.30. Indkomne 
forslag modtages på vestreenghave@
gmail.com eller i postkassen ved info-
tavlen senest 14 dage inden GF.
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-  Og mens vi går og lader op til den nye 
sæson og varmen er her lidt læsestof/
go’ info til alle jer kære kolonister 

Vetsre Enghave 

Hej alle VE’er 

- Jubiii, tiden nærmer sig for sæson og vandåbning. Det bliver lørdag den 26. marts kl. 11 og altså ikke som skrevet i 
sidste Havenyt den 27. marts. Vi forventer at alle møder op denne dag. Hvis det ikke er muligt, skal der findes en 
stedfortræder. Dette af hensyn til, at tjekke evt. læk på haner og slanger oa. Husk at lukke for jeres haner både ude 
og inde. Der gives bod ved fravær. 
- Samtidig med åbning, vil aktivitetsudvalget gerne indføre en ny tradition: Efter vi har åbnet for vandet, vil der blive 
serveret sæsonåbningssuppe i have 21 A (hos Anni og Kaj). Vi håber, at alle har tid og lyst til dette. Giv gerne besked 
til Ulla i have nr. 17 eller sms 29294546, senest den 20. marts. 
-I forbindelse med sæson åbning, stiller vi affaldscontainerne på plads ved siden af infotavlen. Vi har en container til 
restaffald, og en container til glas og dåser mv. HUSK at sortere korrekt, ellers kan det tænkes at miljøaktivisterne 
(udvalget) kommer forbi og giver et lille kursus 😉😉"#  

- Anette har været på en opgave vedr. at finde frem til, hvor gammel Vestre Enghave (VE) er. Hun har bl.a. talt med 
lokalhistorisk arkiv, men har via luftfoto fundet billeder, der er taget tilbage i 1944. Og da der ikke findes yderligere 
dokumentation for, hvornår VE blev etableret, har vi hermed besluttet, at det er VE´s fødselsdato. Det betyder, at vi 
kan fejre jubilæum (80 år) om 2 år, altså i 2024. Så læg hovederne i blød og lad os få nogle forslag til, hvad der skal 
foregå denne dag. Og da det ikke er gratis at holde et sådant arrangement (afhængig af, hvor stort vi gør det til 
selvfølgelig), skal vi finde måder hvorpå vi kan samle penge ind. Aktivitetsudvalget tager imod forslag med kyshånd 
😊😊%&. 

- Der har, som flere nok har opdaget, været stormvejr med flyvende pavillon, smadrede drivhus glas mm. Efter at 
Malik har skubbet godt til i fjorden, har det efterfølgende resulteret i forhøjet vandstand. Tænker enkelte huse har 
haft besøg af det våde element. Derudover, har der også været et enkelt indbrud. Vi håber ikke skaderne har været 
for store. 

- Fælles forsikring: Vi har valgt at skifte forsikringsselskab, da vi kan spare nogle mønter, samt modtage en årlig 
bonus. Alle de berørte, som er med i denne ordning, skulle gerne have fået besked. Hvis ikke, henvend jer da til 
forsikringsudvalget (Hanne, Henriette eller Jytte) Kontakt os også gerne, hvis I ønsker at være med i 
fællesforsikringen. 

- I forhold til Havenyt, bliver det i hele sæsonen (fra april til oktober) afleveret i jeres postrør eller postkasse. 

- Husk at der hver den 1. onsdag i hele sæsonen, bliver afholdt bestyrelsesmøde. Hvis nogen har noget bestyrelsen 
skal drøfte, er I velkommen til at sende en mail til vestreenghave@gmail.com eller benytte postkassen ved 
infotavlen.  

- Til sidst skal der bydes velkommen til de nye kololejere i have nr. 11 og have nr. 19. Vi håber I kommer til at nyde 
VE. Har I spørgsmål, er jeg sikker på naboen, genboen eller hvem I lige støder ind i af kolonister, vil hjælpe jer.  

Positive kolohilsner fra bladudvalget m fl. 😊😊%& 

      

     

Ordensregler gældende for haveforenin-
ger i østjyllands kreds.

1. BEPLANTNING
Havernes træer og større beplantnin-
ger må ikke sættes nærmere skel end 
1.5 meter. Haverne skal holdes fri for 
ukrudt og anlagte græsplæner skal 
klippes regelmæssigt. Affald o.l. skal 
opbevares så det ikke er til gene for 
naboerne. Intet må henkastes i læbæl-
ter, skelafgrænsninger, fællesarealer 
ol. Hvert medlem skal anlægge og 
vedligeholde sin havelod som pryd og/
eller urtehave. På havelodden må der 

ikke drives nogen form for erhvervs-
virksomhed.

For at tiltrække bestøvere som bier, 
sommerfugle og andre insekter kan 
indtil 5 % af havens grundareal dyrkes 
som naturhave med vilde blomster, 
mælkebøtter og andre tiltræknings-
planter. Arealet kan anlægges på et 
samlet område eller det kan opdeles i 
mindre afgrænsede områder. Af hensyn 
til spredning af frø må områderne ikke 
ligge nærmere skel til andre haver end 1 
meter. Disse naturområder skal klippes 
ned hvert år senest i oktober måned.  

2. AFBRÆNDING 
Afbrænding af haveaffald eller andet 
affald er ikke tilladt. Haveaffald skal 
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komposteres i egen have eller afleveres 
på en genbrugsplads til kompostering. 
Dog er afbrænding tilladt i forbindelse 
med Sct. Hansaften. 

Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ 
på et lille bålsted på max 80 cm. i dia-
meter, såfremt det ikke er til gene for 
omgivelserne og under hensyntagen til 
vejr og vind. Med rent træ menes uden 
maling, minus trykimprægnering og 
anden overfladebehandling. Afbrænding 
af rent, tørt træ, træbriketter o.l. skal 
finde sted i overensstemmelse med de 
generelle forsigtighedsbestemmelser 
og i forsvarlig afstand fra brændbare 
overflader og brændbare genstande 

3. HÆKKE
Af hensyn til bier og ynglende fugle 
skal hækkene i den enkelte havekoloni 
som minimum være nyklippet den 1. 
september. (VE har besluttet, at den 
skal stå nyklippet den 1/9, men det er 
op til den enkelte have, hvor mange 
gange den klippes) Hækkene skal dog 
hele tiden være vedligeholdt så den ikke 

breder sig. Hækkene 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 klippetids-
punktet, er hækken højere skal den på 
klippetidspunktet klippes ned til 1,80 
meter. Enhver haveforenings general-
forsamling kan bestemme om en lavere 
hæk højde kan godkendes, hvis 2 naboer 
bliver enige derom. Ved en sådan aftale 
skal der dog skriftligt ansøges ved for-
eningen bestyrelse.

4. BEBYGGELSE
Bebyggelse skal holdes i pæn og or-
dentlig stand. Bestyrelsen har ret til at 
påpege istandsættelser af bebyggelse 
som i væsentlig grad skæmmer den 
enkelte have og haveforeningen. Mate-
rialer beregnet til senere brug skal være 
opstablet. Haverne kan bebygges med 
nye huse eller der kan, efter godken-
delse fra haveforeningens bestyrelse, 
overflyttes hus fra andet sted. I begge 
tilfælde skal der udfyldes ” Ansøgning 

Viborgvej 114
8920 Randers NV
tlf. 86423544
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om byggetilladelse” til kredsens byg-
geudvalg. Alle bebyggelser skal være 
opført efter myndighedernes forskrif-
ter og byggereglementer for opførelse 
af kolonihavehuse i Østjyllands Kreds. 
Enhver bygning skal være færdigbygget 
senest 1 år efter at der er givet bygge-
tilladelse fra kredsens byggeudvalg.

Husene skal opfylde følgende betingelser:
Husets tagkonstruktion skal være ens-
artet overalt, dog undtaget overdækket 
terrasse. Skelafstand skal overholdes. 
Beklædningsmaterialer og egentlig 
opbygning af huse må kun ske med 
træmateriale (eller trælignende kom-
positmateriale) Opmuring eller op støb-
ning af huse er ikke tilladt. Undtaget 
herfra er sokkel som kan støbes. Anden 
støbning i haven er ikke tilladt.

5. RADIO & TV ANTENNER
Der kan gives tilladelse til opsætning 
af radio – og tv. antenner på følgende 
betingelser: Antennerne skal opsættes 
så de skæmmer mindst muligt. Anten-
nerne skal altid stå lige (i vater & lod) 
Kabelføring skal fastgøres til masten, 
så den ikke flagrer og skæmmer. De 
opsatte antenner må højst være 5 me-
ter over terrænhøjde. Tvivlsspørgsmål 
afgøres af bestyrelsen.  Denne afgø-
relse er bestemmende. Tilladelsen kan 
i tilfælde hvor disse bestemmelser ikke 
overholdes, annulleres af bestyrelsen.

6. VEJE & GRØFTER I KOLONIEN
Medlemmerne skal holde halvdelen af 
vej og læbælte ud for den lejede havelod 
fri for ukrudt. (I VE er det gældende, at 
de haver, der har græs uden for hække-
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ne, klippes regelmæssigt). Det gælder 
også ved opfyldning af huller i vej. For 
haveparceller med tilstødende grøft /
afvandingskanal inden for koloniens 
område gælder at lejeren af pågælden-
de haveparcel, har pligt til nødvendig 
oprensning af samme. Materialer som 
er tilkørt til brug i haven skal fjernes fra 
vej/parkeringsplads senest 1 uge efter 
modtagelsen. Materialer må ikke place-
res så de generer udrykningskøretøjer 
og øvrig trafik på vejen. Ved skader på 
vandledninger og andre ødelæggelser 
forårsaget af tilkørsel med materialer 
til haverne, pålægges den have som har 
forårsaget skaderne erstatningspligt 
overfor haveforeningen og evt. andre 
skadede haveparceller.

VESTRE ENGHAVE

7. FART I KOLONIEN
Kørende på koloniens veje skal vise agtpå-
givenhed og hastigheden skal begrænses 
mest muligt inden for koloniens område. 
Af hensyn til andre beboeres transport-
midler og eventuelle udrykningskøretøjer 
må der ikke parkeres på vejene i kolonien, 
kun på etablerede p-pladser. 

8. GRØNNE OMRÅDER 
De grønne områder i kolonien skal 
være frit tilgængelige for foreningens 
medlemmer og deres husstande. 
Områderne skal stå direkte under 
medlemmernes beskyttelse. Al leg 
og fest/musik på pladsen skal ophø-
re efter koloniens bestemmelse. Alle 
hunde skal, uden for egen have, føres 

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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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.

VESTRE ENGHAVE

i snor. Hundens efterladenskaber på 
veje, festpladser o.l. skal opsamles af 
hundens ejer eller hundepasser.

9. VAND
Misbrug af vandledningsvand må ikke 
finde sted.  Vanding af have med slange 
er ikke tilladt uden opsyn. Gælder også 
natvanding. Bilvask og vask af an-
det med slange er ikke tilladt. Gælder 
også vask af drivhus. Overtrædelse af 
disse bestemmelser kan medføre bod, 
vedtaget af koloniens genforsamling. 
Eventuelle kommunale vandrestriktioner 
går forud for koloniens bestemmelser.

10. ÅBNING FOR VAND I KOLONIEN.
Hvor vandhaner i de enkelte haver ikke 
er lukket, når der kolonien åbner for 
vandet i marts måned og der derved 

spildes vand, kan foreningen give en bod 
på en størrelse vedtaget på foreningens 
generalforsamling. Den enkelte havelejer 
er pligtig til at møde, når der åbnes for 
vandet. Kan man ikke selv møde skal der 
aftales med andre om kontrol af haner 
og opsyn af samme i et rimeligt tidsrum 
efter åbningen.

Der åbnes for vandet i alle kolonier sid-
ste weekend i marts. Dog ikke, hvis der 
stadig er frost eller ved forhøjet vand-
stand. Der lukkes for vand i alle kolonier 
den sidste weekend i oktober måned.

Ønskes yderligere info, kontakt da kreds-
kontoret eller besøg deres hjemmeside.

Med ønsket om en dejlig sæsonstart,
Finurlige forårshilsner Bladudvalget   ∆
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VARMEPUMPER
Varmepumper i alle størrelser.

RING TIL PER OG FÅ ET GODT TILBUD PÅ
NETOP DEN, DER PASSER TIL DIT HUS.

SALG   -   MONTERING   -   SERVICE
PL-TEKNIK      2881 4141



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. 17-18.30
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
Jesper Rehder Jensen - VZ
Gunnar Vitting - VZ
Erling Skovrider - U

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

Tryk:
BUCHS A/S
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