32. årgang
30. årgang
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Leder
I midten af maj måned fik vi i bestyrelsen den kedelige og uventede meddelelse, at næstformanden Henning
Granqvist af helbredsmæssige årsager
ville sælge sin have og dermed udtræde af bestyrelsen.
Henning har gennem mange år lagt et
stort stykke arbejde i Rønhøjgård –
og jeg vil både personligt og på bestyrelsens vegne takke ham for et
rigtigt godt samarbejde. Bestyrelsen
er vært ved et arrangement for Henning i foreningshuset den 12. august
(se side 15).
Jenø Cservenka indtræder som næstformand frem til generalforsamlingen
i marts.
Det fremgår af foreningens vedtægt §
10.3, at ”såfremt næstformanden afgår inden for sig valgperiode, udnævner bestyrelsen en fungerende næstformand, indtil en ny vælges ved
næstkommende generalforsamling”.
Peter Christiansen, have 808, indtræder i bestyrelsen.
Retssagen mod Kolonihaveforbundets
vurderingsregler er nu sat i gang (se
pressemeddelelse side 4). Vi håber, at
omtalen af retssagen i medierne også
vil gøre indtryk på Kolonihaveforbundet. Jeg sendte i april en invitation
til Kolonihaveforbundet for at få dem
til at deltage i et debatmøde i Rønhøjgård med titlen Kolonihaver nu og i
fremtiden. Desværre har jeg endnu
ikke fået svar på min henvendelse.

Kolonihaveforbundet skriver i Havebladet, at de er i gang med en modernisering af forbundet – måske skulle de
starte denne proces med at svare på
medlemshenvendelser.
Igen i år gik børneturen til BonBonland – desværre havde vi valgt en af
årets mest regnfulde dage. Det regnede
uafbrudt fra vi kom til vi gik – hoppepuden blev til en soppepude, og Mågeklatten og Tissemyrelegepladsen druknede i vand.
Det var en busfuld våde børn og voksne, der sidst på eftermiddagen vendte
tilbage til Rønhøjgård, hvor købmanden gav is, og børnene fik deres slikposer.
Kun 22 børn fra 7 haver havde tilmeldt
sig turen. I løbet af efteråret vil vi både
i fest- og fritidsudvalget og i bestyrelsen drøfte, om vi fortsat skal bruge
kræfter og foreningens penge på et
arrangement, som har så få tilmeldte.
Til gengæld kunne vi holde Sct. Hans
aften i tørvejr. Det havde inden regnet
i adskillige dage – og bålpladsen var
omdannet til en flot sø, men heldigvis
fik Allan gang i bålet, og heksen blev
sendt til Bloksbjerg. Sct. Hans-visen
blev sunget og børnene nød deres is,
mens de voksne hyggede sig med en
øl.
Der kommer en del klager over manglende vedligeholdelse af haver, kørsel
på stierne osv. Det er som oftest naboer/genboer, der står bag klagerne. Vi
vil opfordre til, at man, inden man
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Allerede nu er vi så småt gået i gang
med at planlægge næste års generalforsamling. Den afholdes søndag den. 30.
marts på ”Baltoppen”, Baltorpvej 20,
Ballerup. Deadline for forslag til generalforsamlingen er 10. januar 2008.

sender en klage til bestyrelsen, selv
prøver at henvende sig til den pågældende haveejer med sin klage.
Hjælper det ikke er man naturligvis
altid velkommen til at henvende sig
til bestyrelsen. Alle klager skal være
skriftlige.

Bestyrelsen har fra Kolonihaveforbundet fået tilsendt tillæg til den ”blå”
lejeaftale. Tillægget kan hentes i kontortiden. Se i øvrigt omtalen i Havebladet 3, juli 07.

Det kan tage lidt tid, inden man får
svar på sin klage, idet den samlede
bestyrelse kun holder møde en gang
om måneden.

Annette Nordstrøm Hansen

Socialdag - eller hvad?
Dette er altså interessen for at være
med til at forskønne vores haveforening!
Vi må konstatere, at sådan er det bare,
og hvad gør vi så?

Lørdag den 12. maj 07 blev der afholdt socialdag i Rønhøjgård.
Socialdagen har normalt været en
dag, hvor den siddende bestyrelse gik
ud i området og ordnede vinterens
ødelæggelser på vores fællesarealer,
såsom bænke, legepladser, vaske
foreningshus, skilte på div. parkeringspladser og stolper samt buske og
træer og hvad der eller var i forfald.

I nogle haveforeninger er der direkte
pligtarbejde en til to gange årligt, men
det mener vi ikke, er den rigtige løsning, da der er nogle, der ikke har helbredet i orden, andre er ude at rejse,
nogle er på arbejde osv. Skal man lade
disse betale sig fra det?
Svaret er nej, det ville være et alt for
omfattende papirarbejde at holde regnskab med.

Men, efter man er holdt op med vinterarbejdet, har dette forårsarbejde
taget om sig og er langt mere tidskrævende end før, og for stor en opgave,
kun for bestyrelsen og deres koner/
mænd.
Derfor besluttede vi i år at annoncere
efter frivillige til at deltage i disse 3
timers arbejde en enkelt lørdag.

Vi vil prøve igen til næste år for at se,
om interessen skulle være større, men
hvis ikke, så kan resultatet blive, at vi
alle i fællesskab må betale os fra det
ved at lade fremmede firmaer løse opgaverne.

Forventningerne var store, men, men.
Der kom 8 personer ud over bestyrelsesmedlemmerne og deres familie.

Bestyrelsen
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Pressemeddelelse - vurderingsregler
ger udgangspunkt i den pris et hus på
et givent tidspunkt er værdisat til.
Derefter nedskrives værdien med 2 %
om året. Tillæg for forbedringer kan
højst udgøre 20 % af den tilladte maksimalpris.

KOLONIHAVEFORENING
GØR OPRØR
Haveforeninger anlægger sag mod
Kolonihaveforbundet.
Torsdag den 5. juli afleverede Sommerbyen Rønhøjgård en stævning
mod Kolonihaveforbundet til Byretten.
Vi har forgæves forsøgt at få Kolonihaveforbundet i tale, men uden resultat. Derfor tager vi nu det drastiske
skridt at anlægge sag mod vores eget
forbund.

Udskiftning af døre og vinduer, isætning af termoruder, køkken o.l. tæller
ikke som forbedring. Det er vedligeholdelse ifølge Kolonihaveforbundet.
Resultatet af denne måde at regne på
er åbenlyst urimelige priser.
Et eksempel:
Efter forbundets forskrifter vil et 35 år
gammelt hus på 30 m2 i nutidskroner
sættes i værdi efter den fastlagte, maximale
kvadratmeterpris. Prisen bliver herefter 126.730 kr. (kvadratmeterprisen
reguleres efter pristalsindeks). Fra
dette beløb trækkes automatisk 2 %
om året.

Kolonihaveforbundet fastholder hårdnakket nogle helt forældede regler for
handel med huse. Sommerbyen Rønhøjgård har fået nok af at lade sig
diktere af Kolonihaveforbundet. Det
krænker vores ret til at fastsætte egne
regler.
Vi har fuld opbakning fra Ballerups
kreds 8, der repræsenterer 1084 haver
og fra flere andre store haveforeninger i Københavnsområdet.

Værdien af det oprindelige hus er nu
nede på 38.019 kr. Haveejeren har
selvfølgelig over disse 35 år forbedret
og moderniseret sit hus - ofte for tusindvis af kroner, men kan ifølge reglerne fra Kolonihaveforbundet max.
få et tillæg på 20 % af 38.019 kr. Det
svarer til 7.603 kr.

Fakta:
Sommerbyen Rønhøjgård er medlem
af Kolonihaveforbundet. Medlemskabet er tvungent. Det fungerer sådan, at
staten i vores tilfælde ejer den jord,
som haveforeningen ligger på. Kolonihaveforbundet videre-udlejer til
sommerbyen. Kolonihaveforbundet
dikterer nogle meget stramme og
utidssvarende regler for prisfastsættelse.

Hvem kan lægge et nyt tag eller installere et nyt køkken for 7000 kr.?
Hvem kan i øvrigt i dag bygge et hus
på 30 m2 for 126.730 kr.?
Den kolonist, der måske på grund af
sygdom, alder, skilsmisse eller flytning til andre landsdele ser sig nødsa-

I korte træk går det ud på, at man ta4

get til at sælge, vil stå
tilbage med et stort økonomisk tab,
hvis der f.eks. er optaget lån til et nyt
tag.

Kolonihaveforbundet arbejder for
tiden opsøgende overfor købere af
kolonihavehuse, der har betalt mere
for deres hus, end Forbundet foreskriver. Det har afstedkommet op mod
100 sagsanlæg mod sælgere.
Vi finder det urimeligt, at sælgere, der
har afhændet deres huse i god forståelse med køber skal kriminaliseres.

Hvad er vi ude efter?
Kolonihaveforbundets talsmænd har
flere gange udtalt, at de står fast på
denne prispolitik, fordi kolonihaver
skal blive ved med at være for folk
uden mange penge.
Forbundet vil forhindre, at kolonihaveområderne udvikler sig til spekulationsobjekter. Det er vi slet ikke uenige i.
Vi ønsker ikke fri prisdannelse, som
hurtigt kunne sende priserne på himmelflugt. Vi ønsker fair og tidssvarende priser. Priserne skal fastlægges i
samarbejde med byggesagkyndige,
der uvildigt kan vurdere bygningens
stand og værdi.
På samme måde som for eksempel
taksatorer fra forsikringsselskaber, der
vurderer bygningers værdi i forbindelse med skadesanmeldelser.

For at imødegå det har vi nu anlagt
sag med påstand om, at Kolonihaveforbundets bestemmelser om
værdifastsættelse ikke er bindende
for medlemmerne.
Vi ønsker at vores huse skal vurderes
efter bygningsmæssig kvalitet - ikke
efter byggeår. Vi siger nej til automatisk nedskrivning.
Vi ønsker ikke fri - men fair priser!
Sommerbyen Rønhøjgård
Aagerupvej 104
2750 Ballerup

Børneturen til BonBon Land

Foto: Annette Nordstrøm Hansen
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Sivebrønd ønskes
Efter den regn, vi fik i juli, var der
sikkert mange, der ønskede sig en stor
sivebrønd til at fjerne al det vand, der
lå i haverne. Dette fik Mathilde og
Børge i have 505 i rigt mål opfyldt.

ned for mange år siden, og da havde
man åbenbart ikke fyldt brønden op,
men kun dækket den med en træplade
og hældt ca. 1 meter jord over. Træpladen er i årenes løb rådnet, og det er
kun jord, der i mange år har dækket
hullet.

Dagen efter det store regnskyl torsdag
den 5. juli, stod familien på fliserne
inde i deres have og så pludselig, at
der forsvandt en flise ned i et hul, og
på et øjeblik var alle fliserne på 1 m2
væk, og de stod og kiggede ned i en
muret brønd på ca. 10 meters dybde.
Mathilde og Børge blev noget chokerede, da der ½ time tidligere havde

Henning ser, at der ca. 2,5 - 3 meter
nede stikker et rør ud fra siden, hvorfra der drypper vand.
Henning er meget interesseret i, om
det er drikkevand, eller blødt overfladevand, og vil kravle derned, da der
ca. 2 meter nede er en repos, som han
mener, han kan stå på (manden må jo
være gal), men Mathilde og Børge fik
ham heldigvis talt fra det.

leget børn på flisearealet.
Næstformand Henning Granqvist,
som blev tilkaldt om fredagen, kunne

konstatere, at det var en brønd fra den
gamle ”Rønhøjgård”, som blev revet
6

Der blev i stedet for sænket en rive
ned med en dåse i enden, og så fik
Henning sin vandprøve, som blev
analyseret hos Ballerup kommune.
Det viste sig at være blødt overfladevand.

- med hjælp fra naboer.
Om mandagen blev der bestilt 8 m3
grus til at fylde brønden op med, og
da Mathilde og Børge smed de første
kubikmeter ned i hullet, var det som
en endeløs brønd, men til sidst blev
brønden dog fyldt -

Tekst: Erling/bestyrelsen
Fotos: Mathilde og Børge Larsen
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Regn, regn og atter regn

Fotos: Annette Nordstrøm Hansen
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Fotos: Jan Tomicic
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Fotos: Henning Granqvist
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Brandalarm
I maj måned opstod der en af de heldigvis få brandskader i foreningen.
Flemming Ziglers hus på Solbær Allé
skulle have tætnet taget, men fik i stedet ”Åbent hus”.
Tagdækkeren var så uheldig, at en
svejseflamme satte ild til et stykke
tagpap, som med lynets hast bredte sig
til hele tagkonstruktionen, og snart var
huset i brand.
Brandvæsenet kom meget hurtigt med
4 biler, da man var bange for, at ilden
skulle brede sig til de omkringliggende
huse, hvad der heldigvis ikke skete.
Her er det godt, at vi har en havekoloni, hvor husene ligger forskudt, så vi
har et godt brandbælte, frem for at alle
husene ligger ens på alle parcellerne,
for så kan sådan en brand hurtigt brede
sig.

Foto: Bent Topp
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Det er Codan, der har forsikret huset og
Flemming er yderst tilfreds med den
efterfølgende sagsbehandling omkring
opbevaring af indbo og reparation af
skaderne.
Flemming vil gerne takke alle de 20-25
naboer, der meget hurtigt kom til og
hjalp med at rydde huset, da det jo er i
sådanne situationer, man skal stå sammen. Hjælpen var uden tvivl med til at
begrænse skadens omfang. Håndværkerne er nu færdige, og familien Ziegler
har atter kunnet tage huset i brug.
Vi kan kun opfordre alle til at have så
meget brandslukningsudstyr opbevaret
som muligt, da man aldrig ved, hvornår
uheldet er ude.
Erling/bestyrelsen

119,95
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Hjemmeside

Gløgg - igen

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med
at få etableret en hjemmeside for Rønhøjgård. Siden skal bl.a. indeholde
bestyrelsens sammensætning, vedtægter, regulativer, kalender for årets
aktiviteter, opslag om vurderinger og
salg, samt sidste nyt fra foreningen.
Siderne vil jævnligt blive opdateret.

Efter er par års pause genoptages traditionen med julegløgg.
Søndag d. 9. december kl. 10.00-12.00
inviteres foreningens medlemmer til et
glas gløgg og æbleskiver i ”Laden” ved
købmanden.
Der vil ved samme lejlighed være mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser.

Vi har hentet inspiration fra andre
kolonihavers hjemmesider og kan
henvise til haveforeningen Dahlias
hjemmeside.

Hvis det er længe siden, du har tilset
hus og have eller talt med dine naboer
og venner, er dette en god lejlighed.

Vi forventer opstart sidst på året.

Præmieuddeling
Præmiefesten afholdes igen i år af
Kreds 8, hvor Rønhøjgård deltager
sammen med Højvænge og Hestholm.
Desværre har vi ikke – inden bladet
skulle gå i trykken - kunnet nå at få
navnene på dette års præmietagere.
Men mød op til havevandringen søndag d. 19. august kl. 13.00.
Her vil der være mulighed for at besøge årets præmiehaver. Det plejer at
være en hyggelig tur med masser af
ideer til egen have. Arrangementet
afsluttes med kaffe og kage i foreningshuset.
Vi vil igen i år invitere Kolonihaveforbundets havekonsulent til at deltage i havevandringen.
13

Indlæg
STOR tak til Henning

vel også uden for familiens rammer.

Det er med beklagelse, jeg må konstatere, at Henning meget pludselig har
solgt sin have og dermed også trukket
sig fra bestyrelsen, hvor han har deltaget aktivt i bestyrelses-/ og vurderingsudvalget siden 1992.

Liss og Henning har altid haft et åbent
hjem, hvor vi er kommet mange mennesker, og vi har alle følt os velkomne
og hjemme.

Fra Rønhøjgård skal lyde en velment
og stor tak for alt hvad Henning har
gjort for foreningen, ikke mindst for
din faglige viden.
Henning har gjort meget for at få
ændret de gamle forældede holdninger om vurdering af vores kolonihavehuse.
Alle hustegninger har han hver gang,
der har været havesalg eller tilbygning, rettet og opdateret med en professionel tegning, og disse ligger i
dag tilgængelige på EDB, så det er let
for dem der skal overtage det.

På egne vegne også en stor tak for et
utroligt godt samarbejde i bestyrelsen,
du har om nogen været med til at gøre
det let, idet du er meget ærlig, hjælpsom, hjertelig, og underholdende. Har
vi problemer går vi aldrig forgæves for
at få hjælp og råd.
Laila og jeg håber, at du og Liss må få
mange gode år sammen og en stor tak
til Liss og Henning for en god tid sammen i Rønhøjgård.
Med venlig hilsen
Flemming
Have 557

Henning har også været en væsentlig
årsag til, at bestyrelsen har fungeret
så godt.
Ingen er uundværlige, men Henning
efterlader et stort hul i bestyrelsen,
hvor han vil være stærkt savnet - ikke
mindst for sin faglige viden.
Henning. Du og jeg har været sammen i bestyrelsen siden 1992, en utrolig dejlig tid som jeg med glæde kan
tænke tilbage på.
Du har altid været en hyggelig og god
kammerat, meget hjælpsom og med et
godt og smittende humør, alt i alt et
menneske som jeg sætter stor pris på.
Henning er en mand, som har overskud til at engagere sig i andres ve og

Henning Granqvist
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Henning Granqvist har valgt at stoppe i
bestyrelsen.
I den anledning inviterer bestyrelsen foreningens medlemmer til at komme forbi
foreningshuset

Søndag den 12. august
Kl. 11.00 - 12.00
og takke Henning for det store arbejde, han
har lagt i foreningen gennem de sidste 15
år.
På bestyrelsens vegne
Annette Nordstrøm Hansen
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SLAGTER KIRDAL
Hedegårdens Butikscenter
Hedeparken 9
2750 Ballerup

Tlf. og fax:
44 25 30 50
Mad ud af huset:
Kantinelevering
Festbuffet
Gallabuffet
Ostebord
Frokostanretning
Leveres lige til døren!

Vi har alt til grillen
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Sankt Hans
I dagene op til Sankt Hans tænker
især festudvalget på, hvordan vejret
bliver!
Om formiddagen skinnede solen, som
den skal på en rigtig sommerdag, så
det tegnede rigtig godt.
Ved 16-tiden blev der så igen lukket
op for alle vandhaner ovenfra, og regnen stod ned i stride strømme, som
den også havde gjort i de foregående
dage. Havde vi da ikke fået vand nok?
Vejrguden var trods alt med os, for
regnen holdt op, og solen smilede
igen ned til alle i Rønhøjgård, så
Sankt Hans aften blev til en stor glædelig og hyggelig oplevelse med naboer, venner og familie. Lotteriet blev
som sædvanlig hurtigt udsolgt, og der
var mange præmier, der blev fordelt
rundt om i foreningen.
Der var mødt ca. 400 mennesker op
på festpladsen.
Formanden holdt midsommertalen,
hvorefter bålet blev tændt.

hun stak af til Bloksbjerg. Temperaturen i vandet steg, efterhånden som
ilden fik mere fat, og sådan gik det
faktisk til, at Rønhøjgård fik sin egen
varme kilde for en aften.
Traditionen tro spillede Peter Rasmussen alle de danske sommerviser,
og som forsanger hjalp Kurt Bæhr os
med midsommervisen.
Stemningen på festpladsen var god,
og mange ventede spændt på, om deres nittelodder blev trukket til ekstra
gevinster.
Alle kunne gå hjem i deres små huse
med visheden om, at den danske sommer var skudt godt i gang.
Der skal hermed lyde en rigtig stor
tak til det nye fest- og fritidsudvalg og
rigtig meget ros for en velarrangeret
Sankt Hans-fest, hvor alt fungerede
perfekt.
Joan og Anna-Grethe/bladudvalget

Da bålet blev anlagt først i juni, blev
det naturligvis lagt langt væk fra den
lille sø, men da der i de sidste fjorten
dage inden Sankt Hans var kommet
uanede mængder vand, ja - så var
bålet nu placeret midt i en større sø.
Mod alle forventninger brændte bålet
helt utrolig flot midt i den nydannede
sø. Det var virkelig et smukt syn.
Børnene gik rundt i søen med gummistøvler og betragtede heksen, inden

Foto: Allan Lund
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Stemningsbilleder fra Sankt Hans

Foto: Allan Lund

Foto: Allan Lund
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Vinter 2007 - 2008
Grenaffald
I januar måned er det for medlemmer,
som skal have fældet træer eller har
anden form for grenaffald, tilladt at
samle det i bunker på parkeringspladserne.
Kun i januar og kun grenaffald.

Husk at lukke for vandet
Vi vil her minde alle medlemmer om,
at det er vigtigt, I husker at lukke
jordstophanen, når sæsonen er slut.
Systemet skal blæses igennem, evt.
med en cykelpumpe, så der ikke står
vandlommer i rørene.
Husk også at tømme vandvarmeren,
hvis I har en sådan. Hold øje med, om
jordstophanen er tæt. Hvis du opdager
en utæthed, skal du hurtigst mulig
kontakte bestyrelsen.
20

Vurdering, salg og byggeri
Byggesager
Skal du bygge nyt eller bygge om?
Du skal ansøge om en byggetilladelse.
Det foregår ved, at du laver en tegning
over det, du vil bygge/bygge om.
Du skal aflevere 2 sæt tegninger i størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det
eksisterende byggeri.
Det nemmeste er ofte at tegne
ændringerne ind på den eksisterende tegning over huset.
Har du ingen tegning, kan du få en kopi
på kontoret.
Når du har tegnet, hvad du vil bygge/
bygge om, skal du kontakte byggeudvalget for at få startet en byggesag. Du
må ikke påbegynde byggeriet, inden
du har modtaget byggetilladelse.
Skal du have hjælp til tegningerne, koster det 250,- kr.
Ved byggesager kontaktes Jenø Cservenka, have 566.
Brændeovn/skorsten
Ønsker du at opsætte en brændeovn,
kræver det, at du indtegner skorstenens/
brændeovnens placering på en tegning over
huset for at få startet en
byggesag. Skorsten og
brændeovn skal efter
opsætning tilmeldes
Skorstensfejermester
Niels Jørn Zepernick
Ellekær 7
2730 Herlev
tlf. 44 92 64 03.
Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse.
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Vurdering af haver
Ved vurdering af huse på sokkelsten
skal rottesikringen afmonteres 1
meter på hver side af huset, og 2
sider af udhus. Alle trægulve skal
være synlige, dvs. tæpper skal kunne
fjernes. Tid aftales med Jenø Cservenka på tlf. 51727171. Vurdering
koster 800,- kr. og gælder kun 1 år.
Tingbogsattest v. vurdering/salg
Sælger medbringer tingbogsattest
eller attest på, at der ikke er lån i
huset. Tingbogsattesten kan bestilles
skriftligt ved at sende 175,- kr. i
check til:
Tinglysningskontoret
Dommervangen 4
2600 Glostrup
Tlf. 43 22 05 50
Husk at oplyse
Matr. Nr. Ågerup by,
Pederstrup 1f og 2 a,
have nr. og navn, samt afsenderadresse.
Er der ikke oprettet folie, er attesten
gratis, og checken bliver returneret.
Havesalg skal foregå på kontoret.
Tid aftales med næstformand Jenø
Cservenka på tlf. 51727171.
Indmeldelsesgebyr: 700,- kr. Køber
skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl.

Værd at vide
Kørsel på stierne forbudt
Igennem sommeren har bestyrelsen
fået mange klager over kørsel på stierne. Udover at det ødelægger stierne,
er der også risiko for, at de dræn, der
er lagt under stierne, beskadiges eller
helt ødelægges.
Vandforbruget
måned
2006
April
675 m3
Maj
1.690 m3
Juni
2.988 m3
Total
5.353 m3

2007
1.593 m3
1.870 m3
2.652m3
6.115 m3

Leje af foreningshuset
Huset kan lejes ved henvendelse til
Rolf Wollert, Brombær Alle 59 på tlf.
28 11 84 49.
Prisen er 500,- kr., (dag 2 halv pris)
samt 200,- kr. i depositum.
Der er service til 26 personer.

Kollektiv kolonihavehusforsikring
hos Codan
Forsikringen omfatter:
Bygningsbrand
Bygningskasko
Glas og kumme
Privat indbosum op til kr. 157.000,Årlig præmie for 2007: Kr. 926,55
Information og tilmelding
Al henvendelse vedr. kollektiv forsikring skal ske til Susan Vegeberg på
tlf. 20 29 98 48.
Anmeldelse af skader
skal ske direkte til Codan Skadeservice
på tlf. 33 55 55 55.
Åbningstider i containergården
1. april - 21. oktober
Søndage fra kl. 10.00 - 12.00
Onsdage fra kl. 17.00 - 19.00
Dog ikke onsdage i oktober
Sortering af affald
Se venligst opslagene ved foreningshuset, ved indgangen til afdeling B og
ved containergården.

at meddele adresseændring!
Ifølge foreningens vedtægt § 3.2. skal
flytning af fast bopæl meddeles
skriftligt til kassereren senest 2 uger
efter flytningen. Såfremt dette ikke
overholdes, vil der blive givet en bod
svarende til 1 måneds haveleje.
HUSK også at give besked om nyt
telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde kan give en besked, fx ved
vandudslip, indbrud eller andet.

RØN-BLADET
Bladet udsendes i februar, maj og august.
Sidste frist for aflevering
af indlæg til næste blad
er den 10. januar 2008.
Ved aflevering efter denne dato bliver stoffet
gemt til senere udgivelse.
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Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
Annette Nordstrøm Hansen
Tagensvej 35, 3. tv.
2200 København N
RØN-BLADET
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup
44 65 23 77
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Bestyrelse
have nr.
Formand Annette Nordstrøm Hansen
230
Tagensvej 35, 3. tv. 2200 København N
26 24 71 04
Næstformand Jenø Cservenka
Baltorpvej 159, 1. th. 2750 Ballerup
44 97 47 43 - 51 72 71 71

566

Kasserer Gertrud Backhausen
Vinhaven 29, 2. tv. 2500 Valby
36 46 38 20 - 44 66 44 76

602

Sekretær Susan Vegeberg
701
Gyngemose Parkvej 37, 5. th. 2860 Søborg
38 78 04 48 - 20 29 98 48
Leif Rabech Andersen
Bjergvænget 13, 1. th. 2400 Kbh. NV
28 69 79 13

751

Dennis Bay
Rendebæksvej 1, 2765 Smørum
35 11 27 21 - 20 64 27 21

131

Kim Roch
Dalvangsvej 77, st. th. 2600 Glostrup
51 36 30 60

619

Erling Elsgaard
Baltorpvej 138, 2. th. 2750 Ballerup
20 72 26 02

157

Peter Christiansen
Magleparken 32, 3. th. 2750 Ballerup
41 40 53 15

808

Rønhøjgård er medlem af
Kreds 8 v/Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1. tv. 2100 Kbh. Ø

35381621 - 27201621

Kontortider
1. april til 31. august
Hver tirsdag kl. 18.30 - 19.30
I september og oktober
1. søndag i hver måned kl. 10.00 - 11.00
November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid,
men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk.
Ansvarshavende: Annette Nordstrøm Hansen
Opsætning: Anna-Grethe Jensen
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