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Leder
Uopsættelige ting skal selvfølgelig ikke
vente, men overvej alligevel om det
haster så meget.

Nu, hvor sommeren er gået på hæld, kan
vi se tilbage på en sommer, hvor det har
regnet meget, men hvor vi også fik en del
sol.
Vi har haft et flot sankthansbål med et
nogenlunde vejr, hvor der var rigtig
mange tilstede. Det er dejligt at tænke på!
Hvor var det en flot heks, som vores
børn/børnebørn havde lavet i år! Håber
det vil gentage sig fremover.

Sidste åbningsdag i containergården er
søndag den 2. oktober 2011
Dette skyldes, at foreningen starter
kloakeringen den 3. oktober 2011.
Fra denne dato vil der ikke være adgang
til foreningen, da den bliver betragtet som
en byggeplads frem til 31. marts 2012.

Vi havde også 2 dejlige arbejdsdage, hvor
der kom rigtig mange. Vi fik ryddet op
rundt om i haveforeningen. Der blev
malet, lavet bænke, klippet og skåret ned
rundt omkring på arealet.

Grenaffald
Tidligere år har det været muligt at
henlægge grenaffald i bunker på
parkeringspladserne i januar måned.
Dette er ikke muligt i år, da foreningen er
lukket i vinterperioden, og
parkeringspladserne skal bruges til
maskiner og arbejdsskure for
kloakeringsmandskabet.

Nu et lille suk… Hvorfor vil I ikke holde
jeres hække, stier og haver? Det er så
kedeligt, når naboens have står og
forfalder! Der er rigtig mange, der holder
deres haver rigtig flot, men som er så
triste over, at naboen ikke gider eller
orker den. Man kunne måske få hjælp fra
stien, hvis man ikke selv kan magte den?

Gløgg-arrangement i december
Da vores egen forening er en byggeplads,
og der er lukket for vandet, er der heller
ikke vand i Laden, som gennem nogle år
har fået vand via Rønhøjgård. Derfor ser
bestyrelsen sig desværre nødsaget til at
aflyse gløgg-arrangementet i 2011.

Jeg ved ikke, om der er nogle, der har
”særregler ”omkring parkering af bilen,
eller bare ikke orker/gider gå så langt for
parkering af bilen? Jeg spørger bare! Der
er nogle af jer, som ikke overholder vores
regler omkring parkering. Det er ulovligt
at holde på stierne samt på græsset.

Bestyrelsen ønsker jer et dejligt efterår,
og vi glæder os til at se jer til alle i næste
sæson, der sikkert byder på store
udfordringer på grund af etablering af
kloak på vores områder.

Som altid skal der lyde en opfordring til,
at I respekterer, at bestyrelsen også har
behov for ”bare” at være husejere så ofte
som muligt. Kom eller ring derfor i
kontortiden, eller ring til det relevante
bestyrelsesmedlem i tidsrummet kl. 17.30
- 19 mandag til torsdag.

Med venlig hilsen
Birgit Ploumann
Formand
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Opslag af 10. august 2011 om kloakering
PROJEKT KLOAKERING
Til jeres orientering er projektet nu sendt i udbud. På
nuværende tidspunkt kan det oplyses, at der startes op som
følger:
Fase 1) Solbær Allè, Brombær Allè, Tyttebær Allè og
Rønnebær Allè (nordlige side.) og Hyldebær Allè.
Fase 2) Blåbær Allè, Hindbær Allè, Enebær Allè, Kirsebær
Allè, Morbær Allé samt Rønnebær Allè (sydlige side).
Det vil blive forsøgt, at få begge faser klar i kommende
vinterhalvår, det er for nuværende ikke afklaret. Der vil senere
blive orienteret om denne mulighed kan lade sig gøre.
Der vil blive etableret skurbyer og materialepladser på de
asfalterede veje, men hele haveforenings område er
byggeplads.
Således vil der ikke være adgang til foreningens område i
anlægsperioden fra 1. oktober 2011 til 30. marts 2012.
Husk derfor at lukke for vandet inden 1. oktober d.å.
både på stophane i haven og i huset!!!!!
Idet vi ikke kan få de sidste faktuelle oplysninger med om
kloakeringsprojektet, inden bladets deadline, vil der senere
blive udsendt en orientering til hver enkelt medlem.
Med venlig hilsen
Bestyrelse/kloakeringsudvalget
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Containergården

Det kan ikke være rigtigt, at vi, der
kommer til containerpladsen søndag og
onsdag, skal komme og rydde op efter
haveejere, der ikke overholder regler
samt de tider, vi har åbent på pladsen.

Folk sætter også i stigende grad affald
uden for containergården, som vi ikke
kan komme af med, uden vi selv tager og
kører med det, eller betaler for at få det
hentet. Det er typisk isoleringsmateriale,
maling og asbestholdige materialer. Tag
nu og hold vores sommerby ren og pæn.

Jeg vil foreslå at de haveejere, der ikke
vil overholde vores regler i foreningen,
sidestilles med andre, der ikke overholder
regler, og får en advarsel og en bod.

Ser du nogle smide deres affald, så
anmeld dem til bestyrelsen. I yderste
tilfælde vil de kunne anmelde dem til
politiet, så de pågældende kan straffes.

Vi har flere gange splittet poser med
dagrenovation og fundet personoplysninger, men det bliver værre og værre.

Allan Lund
Have 649

Nu må det stoppe!

Opråb fra containerpladsen
Så er der et nyt opråb fra folket på
containerpladsen.

Vi hører undskyldninger som, at der
ikke er det rigtige lys på traileren, man
kører for foreningen og for stien.
Vi har den opfattelse, at vores
containerplads er beregnet til dem, der
kun har en trillebør.

Hvorfor skal vi diskutere med
haveejere?
Vi mener, at haveejere, der kommer med
tingene på trailer, selv bør køre på
genbrugen med affaldet.

Hilsen fra mandskabet på
containerpladsen
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Sankt Hans festen

Aftenen blev indledt med straffesparkskonkurrence med præmier.
Børnene lavede heksen, og læg lige
mærke til det meget flotte resultat.
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Torben bød velkommen, Birgit holdt båltalen, og så var festen i gang.

Båltalen ved Birgit Ploumann
Der findes ikke noget mere sommerligt
end Sct. Hans-aften. Vi mødes for at
hilse på hinanden omkring bålet med en
sodavand eller en øl i hånden, og for at
være med til at synge midsommer-visen.

der er vigtigt i tilværelsen, og om der
skulle være et eller andet, vi selv kunne
være med til at gøre lidt bedre fra i
morgen!
Alle traditioner ændres og tilpasser sig
tiden. Noget går tabt, andet kommer til.
Det afgørende er, at vi, der lever her i
Rønhøjgård om sommeren, skaber nogle
traditioner, som binder os sammen som
familie og som naboer. At vi udvikler
fællesskaber, der passer til den tid vi
lever i.
Heksen skal nu sendes til Bloksbjerg i
Tyskland, eller måske til Hækkenfeldt,
som vistnok ligger på Island.

Det er også en god anledning til at være
sammen ude i det fri – og for mange
børn er det spændende med et stort bål
og afbrændingen af heksen.
Det er nu, solen går så sent ned, og står
så tidligt op, at det nærmest virker som
om det aldrig bliver rigtig mørkt.
Bålet skal tændes - og i gamle dage var
bålet symbolet på, at man med det
kunne holde onde kræfter væk.

Med dette lille hip håber jeg, I vil tænke
over det, når I går herfra. Og så vil jeg
bare sige mange tak for ordet, og fortsat
rigtig god aften og god sommer!

Lad dette bål her i aften være med til at
give lidt eftertanke – og få os hver især
til at tænke over, hvad det egentlig er,
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Loppemarked - mest for børn
glæde for ikke mindst børnene, som i
spænding åbnede lågerne i håbet om at nå
de 17-21 point, som gav gevinst.
Og så kom tryllekunstneren Lars U. og
lavede en masse sjov. Børnene levede sig
helt ind i trylleshowet og lurede
tryllekunstneren af.

Sommerens første loppemarked - mest
for børn.
Solskin og boder, noget at spise og
drikke, tryllesjov, musik og masser af
hygge – der manglede ikke noget, da
foreningen holdt loppemarked søndag
den 3. juli.
Og hvor heldige har vi lov at være?
Lørdag aften stod himmel og jord i ét i
det værste uvejr, vi længe har set. Søndag
morgen vågnede vi op til det skønneste
sommer-loppe-vejr!

Det var ikke mindst sjovt at se, når de
meldte sig og kom op til tryllekunstneren
– og nogle af dem så var ved at flække af
grin samtidig med en vis portion
generthed. Og Lars U. var i sig selv rigtig
underholdende også for voksne. Vi fik os
nogle gode grin.

Der var boder med masser af ting og
sager – lige fra noget til et par kroner og
så deropad. Bolsjer og billeder, legetøj,
køkkenting, nips, sko og tøj osv. osv.

Efter trylleshowet var der hyggelig
levende musik med masser af gode gamle
viser, som folk kunne synge med på.
Jo, det var bestemt en dejlig dag i vores
skønne forening. Stor tak for det flotte
arrangement.

Der var sat masser af borde og stole frem
omkring fælleshuset, hvor folk sad og
snakkede og hyggede sig i solen.

Mette have 145

Der var burgere og pølser, øl, vand og is
– alt hvad et godt loppemarked kan
tilbyde. Der var også lotteri – til stor
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Sommerfest
nakkekoteletter og kyllingespyd med
diverse lækre salater afsluttende med is.
Der blev fra alles side udtrykt stor
tilfredshed med maden.
Under desserten blev der traditionen tro
solgt lodder til amerikansk lotteri med
flotte gevinster.

Lørdag den 20. august mødte 54
festklædte mennesker op i gården foran
Laden.

Snakken gik over en kop øl eller vand,
og da klokken nærmede sig 18.30, blev
de bedt om at gå til bords.

Herefter blev der spillet op til dans. I år
var der ikke levende musik. I stedet
sørgede en veloplagt dj for god musik,
som man
både kunne
synge med
på og danse
til .

Festudvalget havde sørget for et flot
dækket bord.

Dansegulvet
blev flittigt
benyttet, og
da klokken
nærmede sig 24, begyndte folk så småt
at sive hjem. Der blev fra alles side
udtrykt glæde over en hyggelig, munter
og vellykket aften.

Efter en velkomsttale blev der serveret
helstegt oksehøjreb, grillmarinerede
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Besøg fra Toftehaven
Den mangeårige tradition med besøg af
nogle beboere fra plejehjemmet
Toftehaven i Ballerup løb af stablen
torsdag den 25. august.

Vore gæster mødte op i foreningshuset
kl. 12, hvor festudvalget havde
forberedt frokost med nogle lune retter.

hjemmelavet lagkage, var vore gæster
på besøg i to af de nærliggende haver.
Festudvalget takker hermed mange
gange for gæstfriheden, og fordi vi
måtte kigge ind i haverne sammen med
vore gæster.

Da klokken nærmede sig 16, var det tid
til at forlade Rønhøjgård og returnere til
Toftehaven.
Fest- og fritidsudvalget gjorde status
over dagen, og det blev enstemmig
vedtaget, at dette arrangement er af
højeste prioritet blandt sommerens
aktiviteter.

Keld og Kurt stillede deres musikalske
evner til rådighed, og der blev sunget
med på flere sange fra Havens Sangbog.
Mens serveringsholdet ryddede af
bordet og gjorde klar til kaffe og
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Stavgang
Vi er nogle, der mødes hver torsdag
kl.19.00 ved foreningshuset for at gå
stavgang i den skønne natur, der
omgiver vores haveforening. Vi går i
rask tempo på ca. en time. Det er dejligt
at få luftet sjælen igennem efter en lang
dag på arbejdet. Man nyder stilheden
eller får vendt verdenssituationen med
de andre stavgængere.
Hvor går vores ture så hen? Vi kan gå en
tur ud over marken og ned gennem
skoven til den lille sø. Der ser vi fugle,
og møder ryttere. Turen kan gå over
marken mod Ledøje, forbi gadekæret i
Ledøje, og langs markerne hjem. Vi kan
også gå gennem haveforeningen

Stuvehøjgård, over til golfbanen og
langs golfbanen, hvor vi møder folk, der
er ude for at spille golf, og vi kan gå
hjem over Råmosen. Eller vi går en tur
over til Pederstrup. På vejen nyder vi
synet af får, køer og den smukke natur. I
Pederstrup er der et lille gadekær og
nogle smukke bygninger.
Vi slutter altid med at få tallet på, hvor
mange skridt og kilometer vi har gået.
Vi går omkring 4 -5 km. og ca. 6000
skridt. En dejlig form for motion.
Alle er velkomne oppe ved
foreningshuset kl. 19.00 hver torsdag.
På gensyn!

Husk at lukke for vandet
I år er det ekstra vigtigt, at I husker at
lukke for vandet ved stophanen.
Sandsynligvis bliver der kun lukket for
vandet periodevis, men udslip kan ske,
uden at vi kan konstatere et eventuelt
vandspild i løbet af vinteren, da der ikke
er adgang til haveforeningen.

Hvis der ikke bliver lukket ved det
enkelte havelod, kan det blive dyrt for
medlemmet, da prisen for vandspildet
bliver opkrævet af kommunen, og
efterfølgende sendes regningen til det
enkelte medlem, der har været årsag til
vandspildet.

Luk
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Indlæg
Jeg vil bare sige 1000 tak til fest
udvalget for festen i lørdags den
26.08.2011.

Kære medbeboere af Rønhøjgård
afdeling B.
Jeg har i løbet af sommeren svejset 5-6
lag vejstriber oven på hinanden på
strategiske steder langs vores vejbump,
så det nu skulle være muligt at køre
over dem med en smule mindre
belastning. Det kræver blot, at man
rammer de hvide striber enten med det
ene hjulsæt, eller med begge.

Det var en kanon fest, som jeg mener,
mange gik glip af.
Rigtig god mad, god underholdning,
lotterri med flotte gaver, ( vandt jo selv
4 stk ), og ikke mindst musikken var
rigtig god!
Håber der møder flere op til næste år,
da det var en rigtig hyggelig og festlig
aften. ;))

Jeg vil ikke påstå, at jeg er tilfreds med
fornemmelsen, når jeg i dag kører med
30 km i timen, for jeg synes stadig, den
er alt for voldsom, men det har dog
taget brodden en smule af bumpenes alt
for voldsomme virkning. Jeg tænker, at
vi nu må prøve at se, hvordan det er at
leve med på den lange bane, og så
evaluere på det til næste
generalforsamling.

Venlig hilsen
Laila Friis
Solbær Alle 229

Det har kostet omkring 3500 kr + ca. 10
timers arbejde, så det er indtil videre
ikke noget, der har rystet vores budget,
men jeg er bekymret for, om løsningen
kan holde, når frosten sætter ind. Vi kan
nemlig risikere, at materialet bliver
"skørt" og måske krakelerer over tid,
men nu får vi se.
Har desværre ikke kunnet finde bedre
materialer, når nu kold asfalt er blevet
diskvalificeret (jvf. bestyrelsen), men
jeg tænker, at jeg vil grave lidt dybere,
hvis den nuværende løsning ikke kan
holde til belastningen.
Morten
Have 917
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Præmiehaver 2011

Tove og Egon Thomsen

Kirsebær Alle 4

37 point ærespræmie

Pia Bjerre Hansen

Hyldebær Alle 49

36 point

Ingelise Jensen og
Poul Andersen

Brombær Alle 71

35 point

Joan og Jens Andersen

Hyldebær Alle 28

34 point

Gitte ogArne Petersen

Solbær Alle 37

33 point

Katalin og Jenø Cservenka

Hyldebær Alle 66

32 point

Zsuzanna Hoffmann og
Aage Hansen

Hyldebær Alle 50

31 point

Tove og Jan Porsdal

Brombær Alle 62

29 point

Annette Baadsgaard

Rønnebær Alle 55

28 point

Antonietta Orsino

Rønnebær Alle 27

27 point

Margit Betzer og
Ole Kirsgaard Hansen

Blåbær Alle 57

26 point

Jannie og Jørgen Hobel

Kirsebær Alle 52

Børnevenlig

Bestyrelsen ønsker tillykke med det flotte resultat.
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Havekonsulent Henrik Ward Poulsen har ordet
have forgrening fra jordoverfladen og
næsten helt til plantens top.
Når hækken første gang skal klippes, er
det kun siderne der klippes. Toppen
klippes først når hækken er kommet til
sluthøjden. Det giver den sundeste,
stærkeste og jævneste hæk.

Den klippede hæk – havens ramme
De står alle steder, i byer, på landet, i
hjemlandet og udlandet – hækkene.
Typer og plantearter er vekslende, men
et har de tilfælles – at hegne haven med
en levende, grøn plantemur.

Hækken skal klippes i smig, dvs. at
bunden skal være bredere end toppen.
Det sikrer, at mest sollys kan ramme
hækkens overflade og holde den
nederste del tæt og med blade.

Hvornår skal hækken klippes?
Der er ingen endegyldige regler for,
hvornår en hæk skal klippes. Det har
gennem mange år været tradition at
klippe hækken to gange om året – i juni
og august.
I mange haveforeninger er det
indskrevet i vedtægterne, at denne
tradition skal følges.

Hvilke planter kan bruges til hæk?
Der er ingen regler for, hvilke planter
der må bruges til hæk, men nogle
plantetyper er bedre egnede end andre.

Klippes hækken én gang om året, skal
det helst ske i august måned. Da er
genvæksten lille, samtidigt med at
planterne kan nå at lukke sårene, og
afmodne knopper og grene inden
vinteren.

Af buske bruger man oftest liguster
(stedsegrøn eller løvfældende), snebær,
buksbom og spiraea, men der kan også
bruges buske som vårguld (forsythia),
kirsebærkornel og syren.

Klipper man hækken én gang om året,
bliver den normalt grov i overfladen. En
gang hækklipning om året bruges ofte
på hække af træplanter, som bøg, eg,
røn og lærk.
Klipper man hækken flere gange om
året, får man en mere blød overflade.
De flotteste, og også mest naturligt
udseende hække klippes både 3 og 4
gange om året, og ofte ved brug af
beskæresakse.

Af træer bruges oftest bøg, avnbøg,
naur, tjørn og bornholmsk røn, men det
er også muligt at bruge vintereg og lind.
Der er også mere specielle typer af
hække, som bambus, lærk, æble og
rødgran.
Det vigtigste, når man vælger
hækplanter er, at planterne skal kunne
styres og holdes inden for rammerne.
ask, ær og spidsløn skyder normalt så
meget, at de ikke egner sig til hæk.

Hvordan skal hækken klippes?
Hækklipningen starter faktisk inden
hækken plantes. En god hækplante skal
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Arbejdsdag den 8. maj
Det var en stor glæde at se så mange til
arbejdsdagen, især glædeligt at I tog
jeres små børn med.
Der mødte ca. 70 til 80 både nye og
”gamle” medlemmer frem.
De nye trailerpladser blev gjort færdige.
Sten og kæder blev taget op på de gamle
trailerpladser og derefter etableret igen
på de nye trailerpladser.
Vi fik ryddet op langs Højvænge Allé,
rundt omkring på de grønne områder
samt på parkeringspladserne. Der var
meget affald som folk bare smider ind
mellem buskene.

Der blev fjernet ukrudt rundt om
foreningshuset. Bænkene blev renset
vasket slebet og malet på hele området.
Der blev lavet et forsøg på bump på
Rønhøjgårdsalle så de skulle blive
nemmere at køre over.
Vi havde besøg af Arbejdernes
Landsbank, Ballerup afdeling, hvor man
kunne få rådgivning om lån til
kloakering.
Arbejdernes Landsbank havde lavet en
konkurrence, hvor man kunne vinde en
parasol eller lamper, og de sponsorerede
drikkevare til fællesarbejdet.
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Arbejdsdag den 14. august
Ca. 40 personer mødte op for at give et
bidrag til fællesarbejdet.
Én ting var sikkert: Parkeringspladser er
ikke noget, vi har lyst til at rense for
ukrudt.
Der blev repareret bænke, beskåret
buskads omkring legepladsen, klippet
og gravet brombær op, samt samlet
rigtig meget affald op rundt omkring i
foreningen. I foreningshuset var der fire
friske kvinder, der sørgede for, at der
blev en bid brød til at slutte af med.

På trods af det begrænsede antal
fremmødte blev der virkelig arbejdet
igennem. Ja, der blev faktisk beskåret så
meget, at vi formåede at fylde graven i
containergården.
Der blev holdt en kort drikkepause ved
legepladsen, hvorefter alle vendte
tilbage til arbejdet.
En stor tak til alle, som mødte frem på
arbejdsdagene og medvirkede til, at
foreningen blev kønnere at se på.
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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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Vurdering, salg og byggeri
Byggesager
Skal du bygge nyt eller bygge om?
Så skal du 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.
I 2011 koster en byggesag 250 kr. da
alle tegninger indtegnes elektronisk.
Ved byggesager kontaktes Frank
Brockmann, tlf. 25 56 30 90
mandag - torsdag kl. 17.30 19.00.
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

Vurdering af huse
Ved vurdering af huse på sokkelsten skal
der inden vurderingsdatoen graves fri ved
køkken, toilet/bad og nedløb, samt ved
nedløb på eventuel udhus. Der skal
graves så meget fri, at der er frit udsyn
ind under huset. Husk, at vurderingen
ikke kan betragtes som en
tilstandsrapport, men nærmere som en
prisvurdering. Derfor påtager Rønhøjgård
sig intet ansvar for skjulte fejl og mangler
på hus, installationer m.v. Det tilrådes
altid køber at søge ekspertbistand. Tid for
vurdering aftales med Berit Eriksson på
tlf. 31 36 97 28 mandag til torsdag kl.
17.30 - 19.00. Vurdering i 2011 koster
1.200 kr. og gælder 1 år.
Tingbogsattest ved salg
Sælger skal medbringe en tingbogsattest,
som bestilles via
www.tinglysningsretten.dk
(bestillings-formularen findes under
"Blanketter"), og der indbetales samtidig
175 kr. på konto 0216-4069135994.
Ved indbetalingen skal feltet "Tekst til
modtager" udfyldes med matrikelnummer
"Ågerup By, Pederstrup 1f og 2 a" og
havenummer.
Husk at bede om en begrænset
tingbogsattest, når du bestiller den.
Havesalg
skal foregå på kontoret.
Tid aftales med næstformand Berit
Eriksson på 31 36 97 28 mandag torsdag kl. 17.30 - 19.00.
Indmeldelsesgebyr i 2011: 1.000 kr.
Køber skal forinden aflevere attest fra
folkeregisteret om bopæl.
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Værd at vide
Vandforbruget
Måned
2010
Maj
1.429 m3
Juni
2.039 m3
Juli
3.501 m3
August
1.656 m3
Total
8.625 m3

Åbningstider i containergården
1. april - 2. oktober

2011
1.915 m3
2.501 m3
1.847 m3
1.547 m3
7.810 m3

Søndage kl. 10.00 - 12.00
Onsdage kl. 17.00 - 19.00
OBS: Ændrede tider i oktober

Henvendelser vedr. problemer med
vand skal ske til vandudvalget
Frank Andersen
Leif Poulsen

Sortering af affald
Se venligst opslagene ved foreningshuset,
ved indgangen til afdeling B og ved
containergården.

Leje af foreningshuset
Huset kan lejes ved henvendelse til
Michael Eriksson, på tlf. 31 26 54 06
mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00.
Prisen er 800 kr. for HELE weekenden
- fra fredag kl. 17.00 til søndag kl.
14.00.
Der er service til 26 personer.

RØN-BLADET
udsendes i februar/marts,
maj og september/oktober.
Sidste frist for aflevering af
indlæg til næste blad er den 10. januar
2012.
Ved aflevering af indlæg efter denne dato
bliver det gemt til senere udgivelse.

HUSK at meddele adresseændring!
Rønhøjgård er medlem af Kreds 8
v/Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1. tv.
2100 København Ø
Tlf. 35 38 16 21 - 27 20 16 21

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.

Apotekets åbningstider
Mandag - tirsdag
9.30 - 17.30
Onsdag - torsdag
9.30 - 18.00
Lørdag
9.30 - 14.00
Vagtapotekerne
Glostrup - Lyngby Svaneapotek
Har døgnåbent.

Hunde skal være i snor

Lægevagten tlf. 38 69 38 69

HUSK at
fjerne efterladenskaber.
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Returneres ved varig adresseændring til:

Birgit Ploumann
Studsgaardsgade 51, 6. tv.
2100 København Ø
Bestyrelse
Formand Birgit Ploumann
Studsgaardsgade 51, 6. tv.
2100 København Ø
 53 56 91 82

have nr.
235

Næstformand Berit Eriksson
Skottegården 75, st. th.
2770 Kastrup
31 36 97 28
Kasserer Gerd Larsen
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv.
2740 Skovlunde
44 91 77 65 - 25 33 72 90

Bestyrelsens træffetid
Mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00
Kontortider
1. april til 31. august:
Hver tirsdag kl. 18.30 - 19.30

802
September og oktober:
Første søndag i hver
måned kl. 10.00 - 11.00
29

Sekretær Susanne Balle
Sankt Hans Gade 19, 3. th.
2200 København N
26 15 42 66

917

Vibe Facklamm
Vesterbrogade 206, 4. tv.
1800 Frederiksberg C
 22 80 71 17

234

Frank Brockmann
Chr.Havns Voldgade 50, 1.
1424 København K
25 56 30 90

23

Frank Andersen
Ryttekær 129
2765 Smørum
44 97 43 43 - 20 40 31 71

345

November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid, men bestyrelsen
kan kontaktes telefonisk.

RØN-BLADET
Sommerbyen Rønhøjgård

John Christensen
Beatevej 32, st.
2500 Valby
26 23 16 20

31

Leif Poulsen
Immerkær 5, 1. th.
2650 Hvidovre
26 60 08 79

358

Ågerupvej 104, 2750 Ballerup
44 65 23 77
www.ronhojgaard.dk
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Facebook: Rønhøjgård
Ansvarshavende: Birgit Ploumann
Opsætning:
Anna-Grethe Jensen
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