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Ved receptionen i anledning af Rønhøjgårds 40 års jubilæum blev der
uddelt diplomer til de medlemmer, der havde haft have i alle årene.

Leder
Sæsonen er ved at gå på hæld, og mange
er allerede flyttet hjem til vinterboligen.

Bestyrelsen har dog valgt at se det positive i, at der trods alt var 115 personer
(vejret var jo heller ikke optimalt), for
seneste social dag gav et fremmøde på
højst 25 personer!

For at starte med det, som overskygger
året, nemlig vores 40 års jubilæum: Et
kæmpestort og flot festtelt til de 502
tilmeldte (+ børn)! Jeg håber og tror, at
de fleste havde en god dag, trods problemer med højtaleranlægget i den ene ende af teltet.
Et arrangement af denne størrelse var
kun muligt pga. en utrolig arbejdsindsats
- primært fra festudvalget - under Hanne
Kornmods styring. Derudover havde en
anden arbejdsgruppe være involveret for
at skrive jubilæumsbladet. På vores
hjemmeside kan I se en masse glade
billeder fra dagen.

Det var tydeligt, at meningerne var delte blandt de fremmødte; nogle mente det
var ”tåbeligt arbejde”, andre at det var
bestyrelsens opgave, og så igen andre
som syntes, det var rigtig godt. Men
indtrykket var, at langt hovedparten
trods alt hyggede sig og mødte nye som
”gamle” venner fra vejen. Der er taget
billeder fra dagen, som også ligger på
hjemmesiden.
Udover oprydning og at få fjernet ukrudt
på parkeringspladserne, så var hensigten
med dagen nemlig også at få genskabt
den begejstring og medansvar, som alle
haveejere i Rønhøjgård skal og bør have, i bestræbelserne på at holde vores
område smukt og ordentligt.

Sæsonen bød på en strejke som gjorde,
at vi ikke fik hentet affald i flere omgange. Det fik flere medlemmer til at blive
direkte ondskabsfulde overfor haveforeningens mandskab i containergården,
ligesom flere mente at have ret til at
smide affaldet udenfor containergården,
når der blev holdt lukket pga. strejken.
Helt ærligt…..tror disse personer at
mandskabet i containergården er årsagen
til, at der blev strejket ??

Vi håber derfor at have genstartet en
tradition, og da der i bestyrelsens efterfølgende evaluering var klart flertal, så
vil vi i 2010 fortsat forsøge med den
”frivillige og sociale vej”, frem for at
lade eksterne firmaer udføre arbejdet. Så
noter allerede nu, at der afholdes arbejdsdage 29/5 og 28/8. En ide til overvejelse (kræver selvfølgelig nogle ildsjæle på hver vej): hvad med at holde en
”vejfest” som afslutning på dagene!?

Sæsonen bød også på en ”Arbejdsdag”,
hvor bestyrelsen havde bedt om, at der
mødte 1 person frem fra hver have, dvs.
et potentiale på 510 personer. Det var
selvfølgelig med stor spænding, hvor
mange der ville følge denne opfordring.
Der var ca. 115 fremmødte, hvilket jo
ikke var overvældende, når der burde
være 510 personer.

Vejbumpene har også fyldt en del for
både bestyrelse og øvrige medlemmer.
Få dage efter bumpene var lagt på veje2

ne, blev forandringen for meget for nogle personer, som i nattens mulm og mørke udøvede hærværk på bumpene. Der
blev fjernet tilstrækkeligt med vejmoduler, til at der igen kunne køres med fuld
hastighed.

involverede parter, nu leveret nye bump
af korrekt kvalitet og højde. Alle bedes
huske, at bumpene er med til at sikre en
fortsat tryg tilværelse for det stigende
antal børn i foreningen. Så lad være med
at blive irriteret over at skulle sænke
farten en smule. Det betyder jo rent faktisk intet….

Hærværket blev naturligvis meldt til
politiet. Når det er sagt, så var bumpene
IKKE af den kvalitet eller højde, som vi
havde bestilt, og det var umuligt at køre
med de 40 km i timen, som man burde
kunne. Der er, efter drøftelser med de

I ønskes alle et godt efterår!
Peter Hentzen, formand

Orientering fra bestyrelsen
ikke generes af udsødningsgassen.

Hunde
Der kommer ofte klager over løsgående
hunde på fællesarealerne.
Både børn og voksne bliver forskrækkede, når der pludselig kommer en hund
farende imod dem.
Hunde skal holdes i snor ifølge reglerne
og hundeejerne bedes venligst huske at
samle hundenes efterladenskaber op.

Byggeri
Der er nu mulighed for at ”mixe” byggezoner.
Tegning og instruks kan ses på hjemmesiden og/eller hentes på kontoret.
De nyetablerede dræn i afdeling B
Midt i juni måned kom der over ca. to
døgn en næsten endeløs regn over Rønhøjgård.
Der var ingen oversvømmelse på området ved Tyttebær allé, og dermed kunne
det konstateres, at dræningen i afdeling
B har bestået sin prøve med kryds og
slange.

Kørsel på stierne
Der er stadig al for meget kørsel på stierne. Hvis det er tvingende nødvendigt fx ved byggeri - skal der indhentes tilladelse fra bestyrelsen.
Da der er brugt mange penge på renovering af dræn, vil de medlemmer, der
kører på stierne uden tilladelse, blive
gjort økonomisk ansvarlige med hensyn
til eventuelle reparationer.

Tyverier
Næsten hver vinter har der været tyverier og hærværk i mange kolonihavehuse.
Vi råder derfor medlemmerne til evt. at
forbedre sikringen af deres huse, og at
tilse husene nogle gange i vinterens løb.

Parkering af biler
Vi opfordrer bilister til at parkere med
front ind mod hækkene, så haveejerne
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Foreningens 40 års jubilæum
Efter et års forberedelser håbede festudvalget, at vejret ville vise sig fra sin bedste side til receptionen for Rønhøjgårds
40 års jubilæum lørdag den 6. juni.

de havde lagt for dagen og ønskede alle
et godt jubilæum. Peter overlod mikrofonen til borgmesteren, som holdt en flot
tale.

Vejrudsigten viste ikke de bedste udsigter, og om torsdagen kom der da også et
enormt regnskyl, så det var med en vis
spænding, om der kunne rejses telt om
fredagen, men det lykkedes da.

Ove E. Dalsgaard kom bl.a. ind på kloakeringen, som med stor sandsynlighed
vil blive en realitet indenfor nogle år.
Han var begejstret for vores containergård og gav ros til det dejlige fritidsliv,
der generelt findes i kommunens kolonihaver.

I ugerne op til jubilæet var der ikke udleveret mange adgangstegn, så man regnede med, at der ville komme et par
hundrede medlemmer. Men så gik det
stærkt og snart var man oppe på over
500, så der blev bestilt et større telt.

Formanden for kolonihaveforbundet,
Preben Jacobsen, roste vores haveforening, som han har fulgt i alle årene, da
han selv er borger i Ballerup. Han var
også glad for det arbejde, Rønhøjgård
har medvirket til ved udarbejdelse af de
nye vurderingsregler, og takkede vores
tidligere næstformand, Henning Granqvist, for det store arbejde, han har ydet.

På selve dagen var det flot vejr om formiddagen. Festudvalget havde travlt
med de sidste forberedelser og gjorde alt
parat til at modtage medlemmer og inviterede gæster.

Alt imens regnen silede ned, blev der
serveret sandwich, pølser, øl og vin.

Men så let skulle det ikke gå, for bedst
som alt var klar, gik strømmen til festpladsen. Det gik ud over fadølsanlægget,
musik og mikrofon, men efter en rum tid
fik man det til at køre igen.

Der var børneteater, som morede både
børn og voksne. Derefter var der sambamusik, hvor festdeltagerne selv kunne
gå på scenen og afprøve deres evner udi
sambaens mangfoldigheder.

Kl. 13.00 var det en stolt formand, der
kunne byde velkommen til kolonisterne,
samt en særlig velkomst til Borgmester
Ove E. Dalsgaard, formanden for kolonihaveforbundet Preben Jacobsen, samt
repræsentanter for Kreds 8 og for bestyrelserne i Højvænge og Hestholm.

Senere blev der spillet op til dans, mens
man kunne nyde en kop kaffe med fødselsdagskringle.
Da festen sluttede ved 18 tiden, kunne
folk gå hjem i tørvejr efter en dejlig dag,
med et på gensyn om 10 år til 50 års
jubilæet.

Peter Hentzen takkede festudvalget, og
de mange der havde deltaget i arbejdet
omkring jubilæet, for det store arbejde
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Borgmester Ove E. Dalsgaard ønskede Rønhøjgård tillykke med 40
års jubilæet.
Solen skinnede mellem regnbygerne både før, under og efter receptionen.
Se flere billeder på hjemmesiden.
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Præmiehaver 2009

Kirsten og Christian Sørensen

Rønnebær Allé 21

37 point

Gertrud og Egon Pedersen

Rønnebær Allé 2

36 point

Mathilde og Børge Larsen

Hyldebær Allé 5

35 point

Jytte og Preben Fischer

Kirsebær Allé 14

34 point

Charlotte Ostenfeldt Scheel

Rønnebær Allé 59

33 point

Jan Pedersen

Brombær Allé 72

31 point

Ib Løvstad Pedersen

Solbær Allé 9

30 point

Egon og Lis Christensen

Hyldebær Allé 9

29 point

Bette og Bruno Frederiksen

Hyldebær Allé 2

28 point

Astrid Hermansen

Morbær Allé 65

27 point

Bestyrelsen ønsker tillykke med de flotte resultater
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Havevandring
Dejlige sommerminder
Det var sol, det var sommer, det var
søndag, da havevandringen blev afviklet
den 17. august til årets præmiehaver.
Havevandringen er en tradition, som
mange glæder sig til hvert år, da det
giver mulighed for at komme helt ind i
de flotte haver, frem for kun at få et
smugkik over hækken.

Det var flotte haver, vi besøgte, og man
fornemmede, at der var lagt mange timer
og kræfter i disse haver.
Det er utroligt, hvad man kan få ud af
400 m2, så der er plads til både køkkenhave, blomsterbede, vandanlæg, græs,
fliser og ikke mindst et hus.
Som årene går, er der generelt sket en
udvikling fra brugs- til prydhaver, og det
gør jo ikke oplevelsen mindre at se disse
flotte farver, som blomsterbedene giver.

John Henriksen fra bestyrelsen bød velkommen. Han fortalte lidt om, hvad der
skulle ske, og i den første have fortalte
havekonsulent Henrik Ward Poulsen
om, hvilke kriterier, der ligger til grund
for udvælgelsen af præmiehaverne. Det
var interessant at høre, som fx hvis en
græsplæne var flot grøn i en tørkeperiode, så bliver haven ikke udvalgt.

Et stort tillykke til præmietagerne, og
tak fordi vi måtte kikke indenfor.
Til næste år er det jo jer, der skal være
med til at udvælge nye præmiehaver, og
glæd jer til det, det er faktisk en stor
oplevelse.

Havekonsulent Henrik Ward Poulsen har ordet
begyndt 50 haver. Desværre er der kun
én præmie for hver 50 haver, så alle kan
ikke blive præmieret.
Udvælgelse af haver til præmiering,
varetages af den enkelte forenings bestyrelse. De fleste bestyrelser får hjælp af
deres haveforeningens medlemmer, til
udvælgelse af de bedste haver i foreningen. Ofte varetages dette hverv af sidste
års præmietagere.
Og når foreningen har deres indstilling
klar, er det konsulentens tur.

Bedømmelse af præmiehaver
Bedømmelse af kolonihaver er en af
haveforeningernes årlig tilbagevendende
begivenheder. Et skulderklap til den der
har fornøjet sig med, men også slidt sig
til, en smuk og frodig have. Men hvem
kan blive præmieret, og hvad er det
egentligt konsulenten kigger efter.
Hvem kan være med?
Alle der har en kolonihave, kan blive
indstillet til bedømmelse og præmiering,
men der er undtagelser. Man kan ikke
blive indstillet: hvis man har fået præmie indenfor de sidste 5 år, hvis man har
haft haven i mindre end 1 år, og så skal
man selvfølgelig selv passe haven.
Der skal indstilles 2 haver, for hver på-

Men hvad kigger konsulenten efter?
Alt – konsulenten kigger efter alt, der
har med haven at gøre. Men noget er
selvfølgelig vigtigere end andet. Disse
emner er nedskrevet i en vejledning for
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præmiering, og som konsulenter skal vi
især kigge på 4 punkter, nemlig havens:
helhedsindtryk, orden, anlæg og sundhed.
Helhedsindtrykket: Her bliver der kigget
på havens inventar: Lågen, flagstangen,
espalier, fuglebad også videre, men også
konsulentens fornemmelse af haven er
vigtig.
Orden: Her er fokus på mængden af
ukrudt i haven, om græsset er klippet, og
om haven og pladser roder. Græsset skal
ikke være klippet den pågældende dag,
men bør fremstå velplejet. Er der to
haver som står lige i bedømmelsen, kan
det være den ikke-oprullede haveslange
der gør udslaget.
Anlægget: Hvordan står planterne i forhold til hinanden, er der en god fordeling mellem græs, belægninger og bede,
og er haven anlagt med god kvalitet?
Her bliver bl.a. kigget på god udnyttelse
af haverummet og nye have idéer.
Sundhed: Selvfølgelig handler det om
skurv i æbler, meldug på roser og bladlus i stauderne, men mest bliver der kigget på havens frodighed, om kartoflernes stængler er blevet klippet ned før
angrebet af kartoffelskimmel ødelægger
høsten, og om andre mere alvorlige
plantesygdomme er at finde i haven.
Bliver haven bedømt i en tør periode,
giver det ikke flere point hvis græsplænen tydeligt er blevet vandet.
Havebedømmelsen skal ikke belønne
den pludselige have-iver eller de dyre
metoder, men være et skulderklap for
den godt passede og interessante have.

der giver resultater ved præmieringen.
Vil man imponere med store, dyre installationer, er det ikke nok bare at stille
dem op, de skal også integreres i havens
anlæg.
Er der noget specielt du kigger efter?
Alle har deres kæpheste, og mine er bl.a.
den frodige have, hvor jorden er dækket
af plantevækst. Haver med oplevelser,
hvor man skal rundt i hele haven for at
se alle detaljer. Og så skal de være godt
disponeret, så der ikke er græsstrimler,
der er for smalle til håndskubberen, eller
græsstykker der ligger så man skal gå
gennem bedene for at komme til dem.
Træer, som har lavt siddende grene, der
eksempelvis hænger udover stier og
derved vanskeliggør færdsel rundt i haven, tæller normalt heller ikke op i vurderingen. Nye tiltag, opfindsomhed og
plads til børn, ser jeg normalt positivt
på.
Den børnevenlige have og
Det miljøvenlige initiativ
I 2009 blev der introduceret to nye præmier. Præmierne er indstiftet for at belønne andre måder at bruge haverne på.
I den børnevenlige have skal der være
plads til børn. Legemuligheder og lignende børnevenlige initiativer er vigtige,
men der skal også være mulighed for, at
børnene deltager i det almindelige havearbejde. Der må meget gerne være bede
og drivhus, som er børnenes ansvarsområde.
I det miljøvenlige initiativ kan der være
tale om at have sat fuglekasser op, opsamle vand, bruge kompost, dække jorden med dækafgrøder osv.
For begge præmietyper gælder det, at
haven selvfølgelig også skal passes på et
tilfredsstillende niveau.

Jamen hvad med sommerblomster?
Selvfølgelig betyder brugen af sommerblomster noget, men kun hvis de er
brugt på en god måde. Det er generelt
den tilbagevendende pasning af haven,
8

Havekonsulent Henrik Ward
Poulsen (til venstre) planlagde
dagens havevandring sammen
med John Henriksen fra bestyrelsen.
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Sankt Hans
Den 23. juni havde vi en fantastisk flot
sommerdag, hvor solen skinnede fra en
skyfri himmel.

havde fundet vej til festpladsen.
I år var der arrangeret to bål - både på sø
og på land.

Flere end 600 personer - store og små -

Indlæg
Jubilæet
De første 40 år er gået, og der var lagt
op til fest, men her var der mange, som
blev skuffet.

Humøret steg lidt da Flemming Sørensen spillede op med festlig musik, tamme sandwich blev sat til livs, og et par
kolde glas gled ned.

Den store fest skulle gemmes, til der var
gået 50 år, til den tid er her jo nok ikke
mange af de rigtige gamle selvbyggere
tilbage, synd nok.

Underholdningen for børnene med Øglegøglerne var et godt indslag, samt det
farverige og livlige trommeorkester
Safrico, med spring, dans og det hele.

Der blev så holdt reception i stedet. Vi
mødte op i et kæmpe telt, regnen piskede, men her var tørt. Formand Peter
holdt en kort tale, samt vor borgmester,
med den tunge kæde, talte ligeledes, han
kom bl.a. ind på den kommende kloakering, lidt trist i disse krisetider for mange.

Vi fik også senere kaffe med dejlig
kringle i massevis, så en festlig dag blev
det da, og vi skal jo ikke glemme, at
dagen sluttede med, at vi slog Sverige i
fodbold.
Vi ses måske om 10 år?
Junni og Peter, have 808
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Tlf. 44 97 74 78

DK-Købmanden i Højvænge
Åbent hver dag
kl. 7:00 - 19:00
Sidste åbningsdag i 2009 er
søndag den 18. oktober.
Derefter kun åbent fredage
og lørdage kl. 12:00 -16:00

Gas 10 eller 11 kg
119,95
kr. 179,11

Problemer med at lukke helt for vandet

Opstanderen

Stophane

Vandtilgang

Grus og rust i bunden af ventilen

Når vandhanen drypper, efter der er
lukket for vandet
Det kan skyldes, at der er samlet grus
eller rust i bunden af stophanen.
For at fjerne det snavs, der har samles
sig i bunden af stophanen, skal man
først lukke helt for stophanen.
Derefter åbner man helt for vandhanen
på opstanderen - og gerne for en vandhane inde i huset.
Herefter åbner og lukker man flere gange lidt for stophanen. På denne måde
kan man skylle alt det bort, der har samlet sig i bunden at stophanen.

Vandvarmer
En anden grund til, at vandhanerne
drypper, efter der er lukket for vandet,
kan skyldes, at vandvarmeren ikke er
helt tømt for vand.
Den nemmeste måde at tømme vandvarmeren på, er at åbne for sikkerhedsventilen.
Derefter lukkes for alle vandhaner på
nær en varmtvandshane. Pust i denne
hane indtil vandvarmeren er tømt.
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Vand omkring stophanen
Er der meget fugtig omkring stophanen
og opstanderen, kan det skyldes, at røret
til opstanderen eller rørene i jorden er
utætte grundet rust.

der er utæt, da 99% er udskiftet til den
nye type. Har du en stophane, der skal
drejes på flere gange for at lukke og åbne, er det af den nye type.
De helt gamle stophaner skulle kun
drejes ¼ gang.

Det er meget sjældent, det er stophanen

Ved udskiftning af stophane

Stophane
Vandtilgang
10 til 15 cm frit under stophanen
Ved opgravning skal hullet være mindst 1 + 1 meter

Ved udskiftning af stophanen skal medlemmet selv grave stophanen fri. Foreningen betaler for udskiftningen af
stophanen.

Er der fejl eller mangler efter stophanen,
skal medlemmet selv betale for de reparationer.
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Information fra kloakudvalget
På generalforsamlingen i foråret blev det
besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde med kloakeringen af Rønhøjgård. Spørgsmålet om kloakering er ikke
nyt, det er tidligere blevet taget op i
Rønhøjgård, men baggrunden er anderledes nu, da haverne i år 2015 skal være
kloakeret som følge af et direktiv fra
EU. Opgaven for kloakudvalget har derfor været at forberede et forslag til kloakering af Rønhøjgård, som generalforsamlingen i 2010 kan tage stilling til.
Vi har kontaktet Ballerup Kommune, og
det er blevet afklaret, hvilken hjælp og
støtte de kan give Rønhøjgård. Eksempelvis fritagelse fra at skulle betale tilslutningsafgift i forbindelse med tilslutning til kommunens kloaknet.
Vi har indhentet tilbud fra et rådgivende
ingeniørfirma, som har erfaring i at arbejde med netop denne type projekter.
En kloakering af hele Rønhøjgård er et
omfattende projekt, og udvalget har fra
starten været enige om, at det er nødven-

digt at have professionelle til at styre
projektet, for at kunne navigere sikkert i
kontakt til kommune, entreprenører og
styring af økonomien samt kvalitetssikring.
Bestyrelsen har bedt udvalget om at
indhente endnu et tilbud at sammenligne
med, sådan at det bliver sikret, at vi får
det bedst mulige firma til at hjælpe os
med at styre projektet. Udvalget samarbejder naturligvis med bestyrelsen om
fremlægge det bedst mulige forslag for
foreningen, og samtidig sikre at de forskellige interesser varetages.
Vi glæder os til at præsentere generalforsamlingen 2010 for et forslag, der
både er til gavn for den enkelte haveejer
og det grundvand haverne ligger oven
på. Så til slut en opfordring om at huske
at møde op til generalforsamlingen den
21. marts 2010.
Kloakudvalget

Besøg af beboere fra Toftehaven
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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
15
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Fra receptionen v. jubilæet

Vinter 2009 - 2010
Gløgg
Søndag den 6. december kl. 14.00 16.00 inviteres foreningens medlemmer
til gløgg og æbleskiver i ”Laden” ved
købmanden.
Der vil være mulighed for at købe øl og
vand til rimelige priser.
Gløgg-arrangementet er en god mulighed for samtidig at tilse hus og have
samt få en snak med naboer og venner.

det i bunker på parkeringspladserne.
Kun i januar og kun grenaffald.

Vinterbeskæring
Lørdag den 30. og søndag den 31. januar
2010 er der vinterbeskæring. Begge dage kl 9.00 - 14.00.
Vi starter med morgenkaffe og en ostemad begge dage.
Søndag afsluttes med et par håndmadder
og en øl eller vand.
Har du lyst til at give en hånd med ved
beskæring af træer og buske på foreningens fællesarealer, så mød op i foreningshuset.
Det er samtidig en god mulighed for, at
nye og ”gamle” medlemmer kan lære
hinanden at kende.

Luk for vandet
Det er vigtigt, at 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 du opdager en utæthed, skal du
straks kontakte Michael Jensen på 2177
7438 eller en anden i vandudvalget (se
hjemmesiden).

Luk

Grenaffald
I januar måned er det for medlemmer,
som skal have fældet træer eller har anden form for grenaffald, tilladt at samle
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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.
En byggesag koster 250 kr. da alle tegninger indtegnes elektronisk.
Ved byggesager kontaktes Carsten
Arim, have 654, tlf. 25 79 43 08.

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 Peter
Hentzen mellem kl. 17.00 og 20.00
på tlf. 53 56 91 82. Vurdering koster
1.200,- kr. og gælder 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
Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 43 23 14 00

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
Anders Ruben Pedersen
Ellekær 7
2730 Herlev
tlf. 44 92 64 03 - fax 44 92 64 50
Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse.

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 Berit Eriksson på
31 36 97 28.
Indmeldelsesgebyr: 800,- kr. Køber
skal forinden aflevere attest fra folkeregisteret om bopæl.
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Værd at vide
Husk at bruge trillebøren
Udover at det ødelægger stierne, er der
også risiko for, at de
dræn, der er lagt under stierne, beskadiges eller helt ødelægges, hvis der
køres med bil på stierne.
Derfor: Brug trillebøren.
Vandforbruget
måned
2008
Maj
2.717 m3
Juni
3.013 m3
Juli
3.257 m3
august
1.885 m3
Total
10.872 m3

Kolonihavehusforsikring hos Codan
Forsikringen omfatter:
Bygningsbrand, bygningskasko,
glas og kumme, privat indbosum op til
174.000 kr. pr. skadebegivenhed,
rør- og kabeldækning (tilvalg),
stikledningsdækning (tilvalg),
udvidet svampedækning inkl. råddækning
(tilvalg).
I 2009 er den Årlig præmie 1.053 kr.
(uden tilvalgsdækninger). Ingen selvrisiko

2009
2.105 m3
2.314 m3
2.579 m3
2.296 m3
9.294 m3

Spørgsmål og tilmelding
skal ske til Georg Aaberg på 33 55 34 06
eller e-mail gaa@codan.dk
Husk at oplyse at du er medlem af H/F
Rønhøjgård (specialpræmier!).

Leje af foreningshuset
Huset kan lejes ved henvendelse til
Michael Eriksson, Kirsebær Allé 2,
på tlf. 31 26 54 06.
Prisen er 500 kr., (dag 2 halv pris)
samt 200,- kr. i depositum.
Der er service til 26 personer.

Anmeldelse af skader
skal ske direkte til Codan Skadeservice på
tlf. 33 55 55 55.
Åbningstider i containergården
1. april - 18. 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.

RØN-BLADET
Bladet udsendes i februar/
marts, maj og september/
oktober. Sidste frist for aflevering af indlæg til næste
blad er den 10. januar 2010.
Ved aflevering efter denne dato bliver det
gemt til senere udgivelse.

HUSK også at give besked om nyt
telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde kan give en besked, fx ved
vandudslip, indbrud eller andet.
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Returneres ved varig adresseændring til:

Peter Lundholm Hentzen
Utterslevvej 15 A, 2. dør 6
2400 København NV
RØN-BLADET
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup
44 65 23 77 - www.ronhojgaard.dk
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Bestyrelsens træffetid: Hverdage kl. 17 - 20
Bestyrelse
Formand Peter Lundholm Hentzen
Utterslevvej 15 A, 2. dør 6
 53 56 91 82
Næstformand/sekretær Berit Eriksson
Skottegården 75, st. th. 2770 Kastrup
31 36 97 28

have nr.
731

802

Kasserer Gerd Larsen
29
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv. 2740 Skovlunde
44 91 77 65 - 25 33 72 90
Dennis Bay
Rendebæksvej 1, 2765 Smørum

131

Ingelise Jensen
171
Måløv Hovedgade 58 A, 1. th. 2760 Måløv
25 65 62 89
Carsten Arim
Ringtoften 161, 1. tv. 2740 Skovlunde
25 79 43 08

654

Frank Brockmann
23
Chr.Havns Voldgade 50, 1. 1424 København K
22 64 30 90
John Henriksen
Valby Langgade 139, 4. tv. 2500 Valby
21 69 75 75

334

Michael Jensen
Toggangen 18, 1. tv. 2730 Herlev
21 77 74 38

267

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 - 11
November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid,
men bestyrelsen kan kontaktes telefonisk.
Ansvarshavende: Peter Lundholm Hentzen
Opsætning: Anna-Grethe Jensen
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