
Fra: H/F Oldjorden - Info <info@oldjorden.dk>  

Sendt: 25. september 2022 17:40 

Til: undisclosed-recipients: 

Emne: Udpegning af vandansvarlige og foreningsmail er OK igen 

 

Kære kolonister i Oldjorden 

 

Allerførst, så virker vores mail igen             

 

På generalforsamlingen 2022 blev det besluttet at holde åben for vandet i vinterhalvåret, for 

de haver som måtte ønske dette. 

Der holdes åben for vandet ud fra følgende retningslinjer: 

 

- Sidste søndag i oktober, d. 30., kl. 12:00 lukkes hovedhanen. 

- I perioden fra søndag d. 30. okt. og til søndag d. 6. nov. skal alle haver aflæse deres vandur 

og sende et billede af aflæsningen til vand@oldjorden.dk. 

- Når aflæsningerne for alle 142 haver er modtaget, kan årets vandforbrug gøres op og 

regnskabet kan laves. 

- Og der kan herefter åbnes for de havegange, der stiller med en vandansvarlig (se nedenfor) 

 

For hver havegang skal der udpeges en vandansvarlig – 9 personer i alt. Bestyrelsen skal bede 

om oplysninger (navn, have nr., havegang, tlf.nr og mailadresse) på de 9 vandansvarlige 

senest d. 10 okt. 2022 kl. 12. 

Når alle oplysningerne er modtaget, vil bestyrelsen etablere et møde med de pågældende 

vandansvarlige, hvor alt nødvendig information bliver delt og spørgsmål vil blive besvaret. 

NB. De vandansvarlige vil få oplyst mailadresser og/eller tlf.nr., til personer på den 

pågældende havegang. (Ønsker man ikke at dette oplyses, skal bestyrelsen have 

besked.) 

 

Forventede opgaver for de vandansvarlige: 

- Ansvarlig for kompressor til havegangen og assistere kolonister, der ønsker at frostsikre 

deres 

haver ved sæsonlukning. 

- Af de 9 vandansvarlige udvælges 3 personer, der står for kontrol af forbruget i vinterperioden 

og sørger for lukning af hovedhanen/havegangsventil, hvis der opstår lækage eller der 

opdages et forholdsmæssigt stort forbrug og sikre at eventuelle lækager udbedres. 

 

Det er første gang for os alle, at vi forsøger os med helårsvand. Og er der 

uhensigtsmæssigheder undervejs, må vi revidere planen. 

 

Rigtig god sensommer til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

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 
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