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Til den mere alvorlige side, så skal der 
lyde et stort suk fra bestyrelsen og fra 
driftudvalget. Der er stadig mange 
havelejere, som ikke holder deres 
forstykker. Kommentarerne er som oftest: 
Jamen vi skal jo have kloakeret og alt 
skal graves op! Dette er dog ikke en 
undskyldning for ikke at gøre et forsøg på 
at holde orden. 
 
Der er også rigtig mange alt for høje 
hække rundt om i foreningen. I vores 
regler står der, at hække max må være 
1,80 m høje ud mod fællesarealerne. Se 
nu at få det ordnet! Bliver det ikke gjort 
nu, så er problemet bare endnu større til 
foråret. 
 
Kørsel på stierne er også et stadig 
stigende problem. Det er ikke tilladt at 
køre på vores stier.  
 
Da kloakeringsarbejdet ikke er 
færdigt før år 2013, vil det derfor 
heller ikke i den kommende vinter 
være tilladt at henlægge grenaffald 
på parkeringspladserne. 
 
En stor tak til alle de frivillige, som har 
været med til at afholde alle sommerens 
arrangementer, hvilke har været til stor 
fornøjelse og glæde for rigtig mange. 
 
Berit Eriksson 
Formand 
 

Sæsonen for 2012 er desværre ved at gå 
på hæld. På nuværende tidspunkt står alle 
haverne i fuldt flor og er bare så smukke, 
hvilket man rigtig kunne nyde på vores 
rundtur i præmiehaverne. 
 
Vi har jo ikke haft den varmeste sommer, 
og regn har det heller ikke skortet på. Da 
Skt. Hans nærmede sig, kikkede vi alle 
mod himlen og håbede på tørvejr. Det 
forblev tørvejr, og festudvalget havde 
som vanligt gjort rigtig meget ud af dette 
arrangement. Et flot bål blev tændt, 
børnene fik is, og de voksne kunne nyde 
lidt at drikke, imens vi lyttede eller sang 
med på midsommervisen. 
 
Denne sommer har vi ligget i lidt 
byggerod. Hovedkloakeringen går efter 
planen, den private del mangler lidt 
endnu. Der bliver jo altid draget nogle 
erfaringer igennem et så stort projekt.  
Gravmann er i øjeblikket ved at evaluere, 
hvad man kan gøre anderledes i fase 2. 
Men i det store hele kører projektet 
planmæssigt.  
 
Der har været afholdt forskellige aktivite-
ter i sommerens løb bl.a. børneturen, som 
i år gik til Sommerland Sjælland. Vi har 
haft kondibanko, som altid har stor 
tilslutning. Ligeledes har vi haft besøg af 
plejehjemmet Toftehaven, hvor vi var 
værter ved en frokost for de ældre. 
 
Til vores arbejdsdag mødte rigtig mange 
medlemmer op, og det er jo dejligt, at så 
mange medlemmer vil afsætte nogle timer 
til at være med til at holde vores forening 
pæn. 

Leder 
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Kloakeringens fase 1 er færdig, og alle i 
dette område skal tilslutte sig  nu. 
De kommunale regler for tilslutning er 
følgende: Ballerup Kommunes regler for 
tilslutning af kolonihaver til det 
kommunale net er beskrevet i drejebogen 
for udvikling af kolonihaverne i Ballerup 
Kommune.  
 
Heraf fremgår det, at de kolonihavehuse, 
der har husspildevand (køkken, bad, 
toilet) skal tilslutte sig med det samme. 
Dog kan undtages samletanke og 
kolonihavehuse uden husspildevand. 
Samletanke skal være tilmeldt kommunal 
tømningsordning. 
 
Kolonihavehuse uden spildevand er de få 
meget simple kolonihavehuse uden  
køkken, bad eller toilet. Det er Ballerup 
Kommunes vurdering, at der for hele 
Ballerup Kommune kun kan være tale om 
et meget begrænset antal kolonihavehuse, 
der kan opfylde disse krav. Huse uden 
husspildevand skal søge dispensation i 
haveforeningen. 
 
For kolonihavehuse med samletank og 
kolonihavehuse uden husspildevand 
gælder det, at alle kolonihavehuse skal 
være kloakeret senest 31.12.2014, så alle 
kolonihaver kan overholde kommunal-
bestyrelsens beslutning om, at alle 
kolonihaver skal være kloakeret før 2015. 
Endvidere har bestyrelsen besluttet, at der 
ved ejerskifte/salg inden d. 31.12.2014, 
skal ske en tilslutning til fællessystemet. 
 
Kloakering af kolonihavehusene skal være 
udført af autoriseret kloakmester og 

arbejdet skal anmeldes til og godkendes af 
Ballerup Kommune. I modsat fald vil 
Kommunen forlange de uautoriserede 
tilslutninger opgravet og godkendt efter 
de kommunale regler. 
 
Attester for godkendelser samt planrids 
over installationen for den private del, 
skal afleveres på foreningens kontor, 
som herefter vil blive sendt videre til 
kommunen. 
 
Arbejdet med afskrabning og retablering 
med perlesten på stierne efter fase 1 
starter ca. 1. oktober.  Er der nogle få 
havelejere, der efter retablering af stierne 
ikke har tilsluttet sig huskloakken, vil 
eventuelle udgifter for skader på stien i 
den forbindelse blive pålagt den enkelte 
havelejer.  
 
Sommerens kloakeringsarbejder  
i fase 2 
For god ordens skyld vil vi her i bladet 
gentage orienteringen om sommerens 
kloakeringsarbejder. Disse arbejder er 
som bekendt sat i værk for at etablere de 
dybereliggende hovedledninger og 
pumpebrønd, og dermed minimere 
udgifterne til de meget dyre grund-
vandssænkninger. 
 
I skrivende stund er de dybe 
hovedledninger og pumpebrønden på 
Morbær Allè ved at blive etableret, 
hvilket er sket i uge 32 og 33. 
 
Ledningen på Enebær Allè er udført i uge 
34 og 35. Ledningen på Hindbær Allè vil 
blive udført i uge 36 og 37. I denne 

Stade for Kloakering 
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Driftsudvalget har på sine ture rundt i 
foreningen konstateret, at antallet af 
raftehegn/plankværk er stadigt stigende.  
Mange er desværre opsat i uoverens-
stemmelse med foreningens vedtægter, 
ordensregler og  deklaration. 
 
Driftsudvalget søger ad denne vej at 
opfordre medlemmerne til at bringer deres 
haver i overensstemmelse med de for 
foreningen gældende regler.  
Såfremt dette lille opråb ikke har nogen 
effekt, ser bestyrelsen sig nødsaget til at 
kontakte medlemmerne med hensyn til 
dato for fjernelse af de ulovlige raftehegn/
plankeværk. 
 
Nedenstående er nogle af de regler/
vedtægter, som er gældende for dette 
område. 
 
Deklarationen § 4 stk 1 & 2 
Byggelinier: 
• Inden for den enkelte havelod skal 

bebyggelsen placeres inden for et 
120m2 stort byggefelt – som vist på 
kortbilag 3  (se næste side) – og på en 

sådan måde, at der overalt i området 
skal være mindst 5 m til bebyggelsen i 
de omliggende haver. 

 
• Byggefeltet mod stier og gårdrum er 

overalt lagt fast i haveloddens grænser 
mod det interne stiareal. 

 
Deklarationen § 5 stk. 4 
Haveloddens benyttelse: 
• Raftehegn eller lignende hegn må kun 

anvendes som læhegn i umiddelbar 
forbindelse med bebyggelsen og kun 
indenfor byggefeltet. 

 
Ordensreglerne § 4 stk. c 
De grønne områder: 
• Der må i gårdrummet på ingen måde 

opstilles nogen form for stakit, 
plankeværk eller plantes hæk. 
Gårdrummet skal naturligt overgå i de 
langs med stierne udlagte græsrabatter. 

 
Medlemmerne er til enhver tid 
velkommen til at kontakte bestyrelsen, 
såfremt de er i tvivl om forståelsen af 
reglerne. 

Information fra driftsudvalget 

periode skal der parkeres på den halvdel, 
der ikke arbejdes på. 
I uge 38 er pumpeledningen samt 
kloakledning til containergård etableret. 
Arbejdet her har ikke medført væsentlige 
gener for havefolket, idet arbejdet er 
udført på de frie arealer. Arbejdet med at 
etablere kloakledningerne i stierne vil 
blive påbegyndt i uge 38 i områderne 600 
og 700. For de havelejere, der har bestilt 
den private tilslutning hos Gravmand     
A/S, vil tilslutning til huskloakken ske 

samtidig med at kloakledningerne i 
stierne færdiggøres. Øvrige arbejder i fase 
2 vil planmæssigt gå i gang omkring 1. 
oktober.   
Vi tilslutter os den nye ledning i syd. Det 
vil på lang sigt blive billigere for os alle. 
Vi håber på, at det gode samarbejde 
mellem havelejerne og entreprenør, der 
har været i fase 1, vil fortsætte i fase 2.   
 
Med venlig hilsen 
Kloakeringsudvalg/bestyrelse    
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 Information fra driftsudvalget 



6 

Det er altid med stor spænding, vi ser på 
vejrudsigten Skt. Hans aften. Igen i år var 
vi heldige med vejret, hvilket betød, at 
mange mennesker mødte op til vort 
bålarrangement. Børn havde dagen inden 
gjort sig stor umage med at bygge årets 
heks, som vi standsmæssigt fik fyret af til 
Bloksbjerg. Mange benyttede lejligheden 
til at købe lodder til vores lotteri, hvor der 
var virkelig flotte præmier leveret af vores 
sponsorer. Vi tror, at alle havde en rigtig 
hyggelig aften. 
 
Der har været afholdt kondibanko 7 
gange. Det er hvert år en stor succes. 
Mange inviterer gæster med til en 
hyggelig spadserertur i vores dejlige 
havekoloni.  
Efter lidt motion har Allan og Henrik 
sørget for, at man kan få stillet den værste 
sult. Nyt på menuen er 
flæskestegssandwich, som hver gang er 
blevet udsolgt. 

Der har været afholdt loppemarked to 
gange. Den første gang optrådte en lokal 
tryllekunstner for børnene. Han gjorde det 
underholdende og sørgede efterfølgende 
for, at alle børn fik et ballondyr med hjem. 
Knud dukkede op med sin harmonika og 
spillede op til lidt fællessang. 

Loppemarked nummer to blev afholdt den 
1. august. Desværre startede det med regn, 
men efterhånden som vejret blev bedre 
dukkede folk op. Det ville være rart, hvis 
der var flere boder. Vi har garanteret alle 
gode ting liggende i gemmerne, som vi 
ikke bruger mere, men som andre kan  
have fornøjelse af. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Onsdag den 11. juli var der arrangeret tur 
til Sommerland Sjælland. 31 personer 
havde købt billet.  
 
Vi mødtes ved foreningshuset kl. 9 i 
silende regnvejr. Heldigvis lysnede det jo 
nærmere bussen kom Sjællands Odde. Vi 
havde en dejlig dag uden en dråbe regn og 
returnerede til havekolonien lidt efter kl. 
16. 
 
I år har vi desværre måttet aflyse 
sommerfesten på grund af manglende 
tilmeldinger. 
 
Med venlig hilsen 
Fest- og fritidsudvalget 

Sommerens aktiviteter 
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Berit Eriksson holdt Sankt Hans talen som 
følger:  
Godaften til jer alle sammen og rigtig 
glædelig Sankt Hans ! 
 
Over alt i landet samles her i aften børn 
og voksne, unge og gamle for at nyde 
bålet, se heksen gå til i flammerne, og 
hylde landet med Drachmanns smukke 
midsommervise.  
For mig er Sankt Hans blevet en tradition 
at holde i Rønhøjgård, og jeg glæder mig 
over at være en del af det fællesskab 
og den idyl, der ligger i denne fejring. 
Sankt Hans er ikke en helligdag – eller 
aften – forbeholdt en bestemt religiøs 
gruppe, men en aften, som alle vi 
danskere, uanset religion kan nyde 
sammen. I aften nyder vi en af de lange 
lyse aftener og korte nætter. Og jeg tror, at 
mange - ligesom jeg - føler, at det er selve 
den danske sommer, vi fejrer. 
Hvert år sådan cirka en uge før Sankt 
Hans begynder vi at skue mod himlen. 
Hvordan bliver vejret mon i år? – spørger 
vi hinanden. Bliver det atter en våd Sankt 
Hans, hvor bålet kun kan tændes med 
brug af alle de bedste spejder-kneb? Eller 
er vi heldige i år? Spekulationerne er 

mange, og hvis der er noget, vi danskere 
er gode til, så er det at tale om netop 
vejret. 
I Rønhøjgård har vi jo denne fantastiske 
tradition med at fejre Sankt Hans med 
stort bål, hygge og musik, og igen i år har 
nogle af foreningens børn lavet heksen. 
En skøn tradition, som forhåbentlig er 
skabt nu. 
Der var også engang tradition for, at børn, 
forældre og bedsteforældre drog til 
BonBon land. Denne tradition forsøger 
festudvalget nu at tage op igen. I år går 
turen så til Sommerland Sjælland. 
Bestyrelsen håber meget, at rigtig mange 
bakker op omkring alle de flotte 
arrangementer, som festudvalget står for. 
De lægger et stort stykke arbejde i 
foreningen. 
Stor tak til festudvalget for dette skønne 
arrangement.  
Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os 
hjælpe hinanden med at holde hjerterne 
varme,  hovedet koldt, og troen på 
fremtiden lyslevende. Rigtig god sommer 
og  igen rigtig god Sankt Hans! 
 
Lad os alle synge Drachmanns 
midsommervise. 

Sankt Hans 
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Bestyrelsen ønsker tillykke med de flotte resultater. 
 
 

Præmiehaver 2012 

Sussanne Voss Rønnebær Alle 58 37 point Ærespræmie 

Lauri & Orla Larsen Morbær Alle 43 36 point   

Birger Johansen Blåbær Alle 32 35 point   

Emmy & Henning Ipsen Rønnebær Alle 12 34 point   

Helle Kretzchmer Blåbær Alle 19 33 point   

Rene Handest Brombær Alle 45 32 point   

Lilly & Thomas Nielsen Brombær Alle 6 31 point   

Arne Schorlemmer Kirsebær Alle 36 30 point   

Laila & Flemming Olsen Hyldebær Alle 57 29 point   

Dorrit Jensen Hyldebær Alle 3 28 point   

Allan Törnqvist Rønnebær Alle 44 27 point   

        



9 

Søndagsturen til containergården 
Containergården har åbent både søndage 
fra kl.10-12 og onsdage fra kl. 17-19 i 
sommersæsonen.  
 
Om søndagen er det, som om alle skal op 
med deres affald og hilse på mandskabet 
eller andre i foreningen. Der er en speciel 
stemning, og hele verdens-situationen 
bliver vendt. Der er intet, der er for stort 
eller småt, som der bliver snakket om.  
 
Der bliver snakket om, hvad der er i gang 
i de forskellige haver. Er der nogle der er 
ved at bygge om, eller hvor langt er de 
forskellige med hækken og bedene. 
Det er et hjælpsomt mandskab, som 
sørger for, at alle kommer af med deres 
affald i de rette containere. De holder øje 
med, at der ikke bliver lagt noget forkert, 
så vi havelejere slipper for at betale en 
bøde til forbrændingen, fordi affaldet er 
lagt forkert.  
 
Dem, der kommer med deres bil og trailer 
fyldt, henstiller de til at køre på 
genbrugspladsen, så vi alle sparer lidt 
ved, at der skal køres mindre væk fra 
containergården. 
 
Tak til mandskabet for deres arbejde og 
positive ånd. 
 
 

Kondibanko 
Så kom sæsonen for kondibanko. Det er 
skønt at deltage og møde andre glade 
kolonihaveejer, som også ville nyde livet 
og naturen i haveforeningen. 
 
Det er skønt at gå turen og møde andre på 
sin vej rundt i haveforeningen, samt nyde 
de flotte haver, mange har gjort et stort 
arbejde med. Der er også andre, der har 
glemt love og regler for foreningen og 
havelejerne. Men vi gik rundt og nød at 
være sammen med andre glade 
mennesker i dette naturskønne område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, vi vandt ikke noget, men det var en 
mindre detalje. Det er samværet, der 
tæller. 
Der var masser af kolonister, der havde 
fundet vej til foreningshuset og 
kondibanko.  
 
Efter en god tur rundt i foreningen kunne 
vi nyde flæskestegssandwichs, 
bøfsandwichs, is, øl og vand til favorable 
priser. Det tager jo på kræfterne at gå 
rundt i foreningen. Der var mange borde 
ude, som alle benyttede sig af til at få en 
hyggelig sludder med naboen og nyde lidt 
at spise og drikke. 
En meget stor tak skal lyde til alle de 
frivillige, som gør dette flotte 
arrangement muligt for os alle. 

Indlæg 
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Søndag den 2. 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 yderst rimelige priser. 
Der bliver i år afholdt julebingo med 
flotte præmier - vi glæder os til at se jer. 
 
 Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Ros fra containergårdens mandskab 

Husk at lukke for vandet 

Luk 

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. 

Gløgg og julebingo 

Sidste år var der flere, der smed affald 
foran containergården, hvilket vi 
brokkede os over.  Nu vil vi gerne rose. 
Vi takker alle havelejere for den store 
forståelse, at de i år ikke har smidt affald 
ude foran containergården. 
Det er vi folk på pladsen glade for. 
  
I er blevet rigtig gode til at sortere 
affaldet. I kommer med rigtig mange 
dåser, der fylder godt i jerncontaineren, 
men vi har en lille bøn til jer. Kunne vi 
ikke godt få jer til at trykke dåserne 
sammen, så de ikke fylder så meget! Så 
vil vi få plads til mange flere, inden 
containeren skal tømmes, og vi kunne 

måske spare en tømning i løbet af 
sæsonen.  
  
På forhånd tak. 
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Tlf. 44 97 74 78 

 DK-Købmanden i Højvænge 
 

Fra midt i oktober 
åbent alle dage kl. ca. 9.00 - 17.00 

- se opslag 
 

Frisk morgenbrød alle dage 
 

Gas 10 eller 11 kg. kr. 209,- 
 

3 Santa Christina rød-, hvid- eller rossa  vin 
frit valg 3 stk. for kr. 110,- 

 
1 kasse Carlsberg ellerTuborg med 30 flasker  

kr. 159,95 + pant 
 

 1 ramme Carlsberg eller Tuborg med 24 stk.   
kr. 149,95 + pant 

 
2 x 1,5 liter sodavand FRIT VALG kr. 44,95 
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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 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 tilstands-rapport, men 
nærmere som en prisvurdering. Derfor 
påtager Rønhøjgård sig intet ansvar for 
skjulte fejl og mangler på hus, installa-
tioner 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 2012 koster 1.200 kr. og 
gælder ét kalenderår ifølge Kolonihave-
forbundets hovedbestemmelser. 
 

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 Berit Eriksson på 31 36 
97 28 mandag - torsdag kl. 17.30 - 19.00. 
Indmeldelsesgebyr i 2012: 1.000 kr.  
Køber skal forinden aflevere attest fra 
folkeregisteret om bopæl. 

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 2012 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 
tlf. 44 92 64 03 - fax 44 92 64 50 
Skorstensattesten skal afleveres til 
foreningen efter syn og godkendelse. 
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Vandforbruget 
Måned 2011 2012 
Maj 1.915 m3 2.967 m3 
Juni 2.501 m3 2.313 m3 
Juli 1.847 m3 2.950 m3 

August 1.547 m3 3.841 m3 
Total 7.810 m3 12.071 m3 
 
Henvendelser vedr. problemer med 
vand skal ske til vandudvalget 
Frank Andersen, Jan Pedersen eller 
Frank Brockmann. 
 
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. 
 

 HUSK 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. 
 

Hunde skal være i snor 
 
 
HUSK at 
fjerne efterladenskaber. 

Åbningstider i containergården  
1. april - 30. september 2012 

 

 

Søndage kl. 10.00 - 12.00 
Onsdage kl. 17.00 - 19.00 
 

Containergården er lukket i oktober 
2012 grundet kloakering. 
 
Sortering af affald 
Se venligst opslagene ved foreningshuset, 
ved indgangen til afdeling B og ved 
containergården. 
 
RØN-BLADET  
udsendes i februar/marts, 
maj og september/oktober. 
 
Sidste frist for aflevering af indlæg til 
næste blad er den 10. januar 2013.  
Ved aflevering af indlæg efter denne dato 
bliver det gemt til senere udgivelse. 
 
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 
 
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. 
 
Lægevagten tlf. 38 69 38 69 
 

Værd at vide 
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Returneres ved varig adresseændring til: 

Bestyrelse have nr. 
Formand Berit Eriksson 802 
Skottegården 75, st. th. 
2770 Kastrup 
� 31 36 97 28 
 
Næstformand og sekretær 
Annette Christensen 31 
Beatevej 32, st. 
2500 Valby 
�53 56 91 82 
 
Kasserer Gerd Larsen 29 
Lundebjerggårdsvej 118, 1. tv.  
2740 Skovlunde 
� 25 33 72 90 
 
Vibe Facklamm 234 
Vesterbrogade 206, 4. tv.  
1800 Frederiksberg C 
� 22 80 71 17 
 
Frank Brockmann 23 
Nordre Fasanvej 190 B, 3. th.  
2000 Frederiksberg 
�25 56 30 90 
 
Frank Andersen 345 
Ryttekær 129 
2765 Smørum 
�44 97 43 43 - 20 40 31 71 
 
Betty Kirstein 723 
Valmuevej 19, 2. 
2300 København S 
�32 84 17 21 - 40 32 17 21 
 
Jan Pedersen 9 
Gammel Køge Landevej 262, 1. tv. 
2650 Hvidovre 
�42 32 97 89 
 
Anna-Grethe Jensen 142 
Søborg Hovedgade 6 B, 3. tv. 
2870 Dyssegård 
�24 48 35 50  

Berit Eriksson 
Skottegården 75, st. th. 
2770 Kastrup 

 

Bestyrelsens træffetid 
Mandag - torsdag  kl. 17.30 - 19.00 
 
Kontortider 
1. april til 31. august: 
Hver søndag kl. 11.00 - 12.00 
 
September og oktober:  
Første søndag i hver  
måned kl. 11.00 - 12.00 
 
November, december, januar, februar og 
marts ingen kontortid, men bestyrelsen 
kan kontaktes telefonisk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RØN-BLADET 
 
Sommerbyen Rønhøjgård 
 
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup 
�44 65 23 77 i kontortiderne 
www.ronhojgaard.dk  
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a 
Facebook: Rønhøjgård 
 
Ansvarshavende: Berit Eriksson 
Opsætning: Anna-Grethe Jensen 


