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Kære kolonister 
Info om vinteråbning af vand. 
 

Den 18. november havde vi alle aflæsninger i hus (sidste frist var i øvrigt den den 6. november      ). 
 
Vi åbnede for hovedhanen den 19. november og kunne se at vi havde et forbrug på ca. 5.000 liter i døgnet 
og derfor besluttede vi at lukke igen. 
 
De vandansvarlige blev bedt om at lukke for hovedventilen til hver havegang. Da det var på plads blev der 
åbnet for hovedledningen igen. 
 
Her kunne vi nu se et forbrug på ca. 13 liter pr. døgn, hvilket vi fandt acceptabelt. 
 
Så blev der åbnet for havegang 3 og forbruget steg til ca. 32 liter pr. døgn. 
 
Så blev der åbnet for havegang 4 og forbruget steg til ca. 100 liter pr. døgn. 
 
Så blev der åbnet for havegang 5 og forbruget steg til ca. 834 liter pr. døgn. 
 

På det grundlag besluttede vi at lukke for havegang 5 igen og gå i tænkeboks og på juleferie.                              
 
Så i øjeblikket er der alene åbnet for vand til havegang 3 og 4. Hvis nogen observerer tryk i de andre 
havegange, hører vi gerne om dette 
 
Hilsen hele det hårdtarbejdende vandansvarlighedshold 

Anders, Anette, Anne, Gitte, Hans, Jens, Tora, Tore, Tove og Søren.       
 
Generalforsamling 2023 
 
Vi har flyttet afholdelse af generalforsamlingen 1 dag frem så det bliver den 14. marts. Husk at forslag samt 
indstilling til året kolonist skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar 2023. 
 
I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår fra 
 

Bestyrelsen i H/F Oldjorden       
 
At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid. Vi sidder ikke ved tasterne 
eller med haveforeningens telefon hver dag. Der kan derfor godt gå et stykke tid, inden du modtager svar. 
Haveforeningens telefonnummer er 27 12 76 27. Du skal altid starte med at finde svar på haveforeningens 
hjemmeside: www.oldjorden.dk 
 
 

http://www.oldjorden.dk/

