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Stort som småt 2. halvår 2022 

 

Så er vi i gang igen efter en dejlig sommer, som vi håber I har nydt i jeres haver. 

 

Det er tydeligt at se at vi er i sensommeren, dagen er aftaget med 3 timer og 

28 minutter og mørket kommer snigende. Frugttræerne er godt i gang med 

deres afgrøder og der tilbydes i stor stil overskud af blommer og æbler mm. til 

dem der ikke har. Det er rigtig god stil og lige i Oldjordens ånd. 

 

Derudover vil der efter næste bestyrelsesmøde i september blive udsendt en 

plan over hvordan vi vil iværksætte beslutningen om åbning af vandet i 

vinterperioden. 

 

Aktivitetsudvalget afholder havevandringer med mange interesserede, der er 

plads til flere så meld jer gerne til. Det er en rigtig god måde at mødes med 

andre kolonister. 

 

Bestyrelsen barsler lige nu med at få iværksat fartdæmpning på bagvejen og 

P-forbud i vores del af haveforeningerne.  

 

Parkeringsforholdene  

Desværre har vi ikke fået helt styr på parkeringssituationen endnu. Der er blevet skiftet sagsbehandler 

i kommunen midt i sagsbehandlingen hvilket har forårsaget at vi ikke har fået svar fra behandlingen af 

vores sag i kommunen. Men vi bider os selvfølgelig fast og rykker for svar. 

 

Nye hække og hækhøjde 

Vi vil lige erindre om vores mail af 14. marts ”Vi har besluttet, at I har hele sæsonen (indtil 1 okt.) til 

at få klippet hækkene ned. Til den tid, vil vi så tjekke, om alt er i orden. Såfremt de stadig er for høje, 

vil I blive kontaktet igen, inden vi beder gartneren klippe dem ned. Det bliver i så fald på haveejerens 

regning.”  

Derfor husk at hækkene skal være klippet pr. 1. oktober i de rigtige højder som pt. er 1,60 m, på nær 

på bagvejen hvor højden må være 1,80 m. Vi har, for så vidt fået hjemmel til, at haverne ud til 

asfaltvejen også må være 1,80 m. Formelt, mangler vi lige at høre fra HF Solvangen, da alle 4 

foreninger skal være enige om dette ønske. 

 

Husk at jf. ordensreglerne pkt. 4.5 kan I senest 1. september - aftale med bestyrelsen om at bestille 

nye liguster- eller tjørneplanter såfremt enkelte planter er gået ud i jeres hække. Kontakt os på mail. 

 

Byggeri 

Når vi går tur i foreningen, ser vi nogle gange at der er gang i nyt byggeri som der ikke er søgt 

byggetilladelse til. Det viser sig at det ofte drejer sig om opførelse af et legehus, hvilket vi selvsagt 

ikke kan se ude fra. Så vi vil gerne opfordre jer til at give bestyrelsen besked om alt byggeri lige fra 

det I skal søge tilladelse til - selvfølgelig, men også opførelse af legehuse og drivhuse gerne med 

tegninger med mål. Målene skal bruges ved et eventuelt salg, hvor der skal laves en vurdering af 

kolonihaven. 

 

Præmievindere 2022 🏆👏 

Ærespræmie: Have 99, Charlotte Wester og Luca Wester Lange 

1. præmie:  Have 31, Pia Waldof og Have 74, Linda Fallentin og Stephan Vernier 

Børnevenlig have: Have 105, Sanne Lisby 

 

Stort tillykke til præmiehaverne og alle ønskes en fortsat god sæson. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  
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