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Nyhedsbrev nr. 5 - 2021 

Sæsonafslutning 2021 

Kære kolonister 

Så rinder tiden ud for dette års havesæson. Vi skal snart hjem og vi skal forlade vores dejlige 

kolonihaver og gå lidt i hi. Det har været en sæson næsten som vanligt, vi fik holdt vores 

generalforsamling (lidt forskudt), aktivitetsudvalget bød til havevandring, container-øl og 

beskæringskursus – TAK FOR DET. Året bød på salg af 7 haver (5 eksterne og 2 interne) – vi 

ønsker de nye kolonister rigtig hjertelig velkommen i Oldjorden. Der er afviklet 

generalforsamling i kredsen og der er igen åbent som normalt, så I kan komme i gang med 

ønsker til byggeri og byggesyn.  

Sidste dag for overnatning er lørdag d. 30. oktober 2021. I forbindelse med at sæsonen slutter 

er der lidt nødvendige informationer til jer. Se derfor de følgende overskrifter. 

Bestyrelsen vil med dette sidste nyhedsbrev ønske jer alle en rigtig god vinter og på gensyn til general- 

forsamlingen den 16. marts 2022 kl. 18. (Sæt allerede nu  i kalenderen). 

Vandlukning og vandaflæsning 2021 

Der lukkes for vandet søndag d. 31. oktober 2021 kl. 12. I kan finde vejledning om lukning af vand og jeres 

kompressor her.  

I skal aflæse og sende et foto af jeres vandur efter den 31. oktober kl. 12 (når der er lukket for vandet) og senest den 

7. november kl. 12 til mailadressen vand@oldjorden.dk, HUSK at påføre have nr. Hvis I ikke selv har mulighed for at 

tage et foto, så få en nabo til at hjælpe. Vi godkender kun billede som korrekt aflæsning. 

HUSK - ved ikke at aflæse ”vandur” og indsende forbrug til vand@oldjorden.dk senest den 7. november kl. 12 vil der 

blive opkrævet et gebyr på 100 kr. 

Rottespærrer - kontrol 

Til orientering vil de rottespærrer der er installeret på hovedkloakledningerne blive efterset en gang årligt. I der selv 

har fået isat rottespærrer i egen have skal selv lave aftale med en kloakmester om at få efterset disse. 

Præmiehaver 2021 

Årets udvælgelse af præmiehaver foregik som vanligt, dog bliver der desværre ingen 

præmiefest i år, men vi vil markere det på vores generalforsamling 2022. Vi synes dog 

alligevel at I fortjener et stort Hip-Hip Hurra fra bestyrelsen.  

Præmiehaver: Have 9: Susanne og Jimmy Rosendal, Have 72: Dordi Ougaard og Steen Risom og have 135: Jørgen 

Bruun Petersen.  

Børnevenlig have: Have 70 Rikke Andreasen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  

Jesper fra have 6, 

fortæller og 

beskærer.  
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