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Nyhedsbrev nr. 2 i 2019 

 

Så lakker sæsonen mod enden 

Kære kolonister 

Bestyrelsen vil gerne takke for endnu en dejlig sæson. Vi håber I alle har nydt livet i HF Oldjorden. 

Som der står på vores hjemmeside under ”Om os”: Et køligt glas hvidvin, en god bøf på grillen og 

mange skønne sommeraftener, og en have i Oldjorden indebærer først og fremmest godt naboskab. 

Når vi kigger på FB Oldjordens kolonister, så er det jo et fantastisk naboskab vi har, her udveksles alt 

lige fra citronverbana til dessert, gamle brædder og æbler mm.  

Vi ses igen til foråret 2020 på vores generalforsamling i marts. Den endelige dato vil blive meldt ud på vores 

hjemmeside, når den ligger fast. Husk at overveje hvem der skal være årets kolonist 2019, og at sidste frist for forslag, 

som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. januar 2020. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god vinter hjemme i de mørke stuer. 

Oldjordens overordnede værdisæt: 
• Oldjorden er en haveforening, hvor vi prioriterer et åbent, demokratisk og frivilligt sammenhold. Hvor 

vi gerne vil løfte opgaverne i fællesskab og hvor vi føler et fælles ansvar for foreningens fremtid. 

• I Oldjorden er der plads og rum til alle typer mennesker med lyst til at bruge og passe en kolonihave. 
Haveforeningen rummer plads til alle typer borgere i det danske samfund: unge, ældre, mennesker 
med anderledes livsformer og ikke mindst børnefamilier – på én gang. 

• Vi skaber vores fælles værdier gennem vores handlinger. I Oldjorden vil vi gerne fællesskabet og 
derfor vil vi gerne skabe rum for fælles aktiviteter. 

 

Information til jer 
Den primære kommunikation til jer er på vores hjemside www.oldjorden.dk. Når der er noget akut, sender vi en mail 

ud direkte ellers skal I hele tiden kigge på hjemmesiden, som løbende opdateres. Som noget nyt kan I også læse 

referater fra bestyrelsesmøderne, så I kan se hvad vi drøfter. Vi har også som mål at udsende et Nyhedsbrev ved 

start og slut på sæsonen. 

Kloakering 2019 
I år skrives der historie i HF Oldjorden, og der køres med store maskiner, sikke et pløre, 

men målet er jo fantastisk. Husk løbende at holde jer orienteret på vores hjemmeside.  

Lukning af vand 2019 
Der lukkes for vandet søndag den 27. oktober kl. 12:00. 

Da vi de sidste par år har haft en manko i nærheden af 400 m3, vil vi gerne at alle stopper med at bruge vand kl. 11 

den 27. oktober. 

I skal derfor sende et foto af jeres vandur, hvis I ikke selv har mulighed for det, så få en nabo til at hjælpe. Vi 

godkender kun billede som korrekt aflæsning. Find din kompressor og læs proceduren for vandlukning på 

hjemmesiden, der er link på forsiden www.oldjorden.dk.  

HUSK 

Ved ikke at aflæse ”vandur” og indsende forbrug til vand@oldjorden.dk senest den første søndag i november måned 

kl. 12.00 (3. november 2019) vil der blive opkrævet et gebyr på 100 kr.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  

http://www.oldjorden.dk/
mailto:info@oldjorden.dk
http://www.oldjorden.dk/
http://www.oldjorden.dk/
mailto:vand@oldjorden.dk

