
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Oldjorden 1-146, 8230 Åbyhøj 
Konto nr.: 5394 0303257 | MobilePay: 53101 | CVR nr.: 30255089 | Tlf. 27 12 76 27 | www.oldjorden.dk | info@oldjorden.dk 
 

Nyhedsbrev nr. 1 2021 

 

Udsættelse af Generalforsamlingen den 17.marts 2021 på grund af COVID-19 

Bestyrelsen har på baggrund af myndighedernes anbefalinger 

om de seneste restriktioner gældende til den 5. april været 

nødt til at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. 

Bestyrelsen afventer udmeldingen efter den 5. april og vil på 

vores næste bestyrelsesmøde den 7. april aftale en ny dato 

for afholdelse af generalforsamlingen.  

 

Sæson 2021 
Så starter sæsonen snart – lørdag den 27. marts kan vi igen 

overnatte i vores kolonihaver og det bliver igen i år en anden 

opstart end vanlig. Starten med at afholde en dejlig 

generalforsamling i marts, synge, hilse på hinanden og spise 

smørrebrød må udskydes endnu en gang. Men bestyrelsen 

glæder sig til at se livet vende tilbage i foreningen efter den 

mørke tid. Dagen er allerede tiltaget med over 4 timer, erantis og 

vintergækker pibler op i vores haver, fuglene er begyndt at synge 

og vaccinerne stikkes under huden, det kan kun blive en dejlig tid 

vi går i møde. Vi skal bare holde ud lidt endnu, men hilse på 

hinanden og ønske hinanden en god sæson må vi jo stadig – på 

afstand.  

Et andet sikkert tegn på at sæsonen skydes i gang er, at der er kommet containertider for 2021. Dem kan I som vanlig 

se på vores hjemmeside, men i år får I igen tiderne bragt til havelågen i form af et nyt køleskabsophæng.     

Åbning af vand 2021 
Der åbnes for vandet for vandet lørdag den 27. marts kl. 12:00. 

I finder en vejledning for åbning af vand på forsiden af www.oldjorden.dk  

Op til åbningen af vandet vil bestyrelsen i uge 11 og 12 trykprøve vores hovedledning, for at undersøge om der skulle 

være en lækage. Derfor vil bestyrelsen opfordre jer til at sikre, at der er lukket ud til hovedledningen i jeres brønde, så 

vi undgår vandskader. Bestyrelsen vil opfordre til, at man er opmærksomme på eventuelle uregelmæssigheder. Hvis I 

opdager uregelmæssigheder, bedes i ringe dem ind på foreningstelefonen 27 12 76 27. 

Asfaltvejen 
Så er der lagt nyt asfalt på hovedvejen og der er lavet bump for at dæmpe hastigheden på 

vejen.  

Der udestår stadig lidt arbejde med at finpudse de kanter, der er mellem den nye vej og 

græsrabatten. I forhold til kanterne vil de blive udjævnet af Brd. Møller når vejret tillader 

udlægning af muld og såning af græs. Der hvor der stod steller overfor marketenderiet vil 

der blive udlagt natur sten i stedet. 

Med venlig hilsen og ønsket om en dejlig sæson 2021 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden 
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