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Leder
Sommeren er nu ved at gå på hæld, selvom vi stadig i skrivende stund kan se frem
til nogle skønne varme dage.

husstande mødte frem. Der blev skabt
nye venskaber på kryds og tværs både
under arbejdet, og senere under hyggeaftenen. Vi må som bestyrelse sige, at
det var noget af en succes. Denne dag
blev der også gået til den. Næsten hele
Rønhøjgård Alle, samt vores store
grønne areal fra containergård til foreningshuset, blev beskåret kraftigt. Der
mangler stadig at blive fældet/beskåret
nogle træer, men dette venter vi med til
vinter. Ligeledes blev der samlet affald
og sat de sidste skraldestativer op. Måske er dette vejen frem for vores arbejdsdage at kombinere arbejde med
social arrangement.

Denne sæson har bragt en del udfordringer for bestyrelsen. Da størstedelen af
bestyrelsen var nye ved sæsonstart, var
det meget overvældende med alle de salg
og vurderinger, der har været i år.
Det er til d.d. blevet til 50 vurderinger, 35
salg og nogle overdragelser.
Driften har i år været et stort problem, og
bestyrelsen vil bruge vintermånederne på
at finde en løsning for næste år, således at
vi igen kan få den smukkeste forening i
Ballerup.
Sankt Hans 2014 havde også sine udfordringer. Vejret var ikke det bedste, dog
uden regn. Samtidig var der VM i fodbold. Jeg har ikke i mine 13 år, jeg har
boet i foreningen, set så lille et fremmøde
til vores Skt. Hans. Dette til trods for, at
bestyrelsen og aktivitetsudvalget i år gik
sammen om opgaven. Bestyrelsen stod for
salg af diverse sandwich og pølser, hvilket
de vil gøre igen til næste år. Trods manglende internetforbindelse lykkedes det os
dog at komme igennem midsommervisen,
og bålet var igen i år fantastisk.

Der skal også lige være plads til et lille
”øv” fra min side: Selvom driften ikke
har fungeret optimalt, burde havelejerne alligevel vide, at hækken skal klippes og stien skal ryddes for ukrudt. Det
er mit håb, at de sidste lige når det her i
oktober, således at den er nemmere at
klippe til næste år. Husk containergården har sidste åbningsdag den 19. oktober 2014. Derudover er der stadig for
mange campingvogne på vores område. Iflg. vores ordensregler §2.3, må
disse slet ikke stilles på foreningens
område. Derudover er der rigtig mange
trailere, som ikke kan finde vej til trailerpladserne.
Trailerpladserne bliver retableret med
kæder hurtigst muligt, således at trailere igen kan låses fast. Så fra næste sæson, brug trailerpladserne!

I 2014 har vi haft 2 arbejdsdage. Den første, vi holdt i foråret, havde det beskedne
fremmøde af 35 personer incl. bestyrelsen. Der blev dog gået til den alligevel, og
mange træer/buske blev beskåret/fældet.
Det var en hyggelig dag med sandwich og
drikkelse som afslutning.
Senere på sommeren var bestyrelsen så
energiske, at alle sejl skulle sættes til for
næste arbejdsdag, i håbet om, at fremmødet blev øget. Derfor blev der inviteret til
hårdt arbejde med efterfølgende grillarrangement. Hele 95 personer fordelt på 56

Hav en god vintersæson derhjemme!
Jeg glæder mig til vi ses igen i vores
grønne oase, når foråret atter lokker os
herud.
Berit Eriksson, formand
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Kære Naboer!
Formålet med vores haveforening er blandt andet
at vi har et sted, hvor vi kan nyde at være.
Da vi alle har forskellige behov,
har vi nogle ordensregler, så man ved, hvad man kan forvente/forlange
af sine naboer, og som man derfor også selv skal leve op til.
Vi har alle skrevet under på, at vi vil overholde ordensreglerne.
Ellers kan det i sidste ende føre til en eksklusion fra haveforeningen.
Det er vores opfattelse at ikke alle er klar over dette,
og hvad ordensreglerne indbefatter, f.eks.:
(Ingen) løsgående hunde
Larm/brug af støjende værktøjer
Kørsel på stierne

Højde på hække
–Vedligeholdelse/indretning af forstykke mod stien
Hvis I ikke er i besiddelse af vores seneste ordensregler (og vedtægter)
fra 2013, så findes de på vores hjemmeside,
eller man kan få et trykt eksemplar ved henvendelse på kontoret.
Vi håber at denne påmindelse kan være med til
at vi alle kan være herude i en bedre atmosfære.
På vegne af jeres naboer
- Bestyrelsen
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Indlæg fra havelejere
En stor tak til alle der deltog i arbejdsdagen i lørdags. Det var en super hyggelig dag, og ikke engang en smule
regn kunne ødelægge den.

Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen for en meget dejlig arbejdsdag,
og efterfølgende grisefest. Det var
bare så sjov en dag, og til alle dem der
ikke var med, er i gået glip af en utrolig dejlig oplevelse.

Madpakkerne var gode og det efterfølgende grillarrangement var super godt.
Alle blev mætte og ingen gik tørstige
fra bordet.

Op af dagen blev der serveret madpakker, hurra for det, det var bare så
skønt så skønt. Der kom en smule
regn, men det var ikke noget der generede det hold jeg var på.

Det var en god måde at lære andre
haveejere at kende, for vi blev rystet
godt sammen - både under selve arbejdet og ikke mindst under det hyggelige måltid mad bagefter.

Det var så skønt og møde så mange
nye kolonister, dem havde jeg ikke
mødt hvis det ikke havde været for
denne dag, så hurra for det,. Maden
var god og der var rigeligt med drikkelse. Jeg tror at alle vil give mig ret,
vores bestyrelse har gjort et kanon
arbejde.

Godt initiativ fra bestyrelsen.
ALLE kan deltage - hvad skulle vi
andre have gjort uden
"køkkenholdet" ?

Jeg møder gerne op en anden gang.
Margit Fagerberg - Have 607

Hov jeg må da ikke glemme og takke
bestyrelsens bagland. Uden deres
hjælp havde det ikke kunne lykkes.

Dejligt at børn og alle igen kan hente
forsyninger hos Købmanden.

Så bravo bravo til jer alle, vi glæder
os til vi skal have sådan en dejlig dag
igen, og atter møde så dejligt et folkefærd det er at være kolonist i Rønhøjgård

År 2013 var området ”taget over” af
flere fulderikker og det var trist.

Hilsen Kirsten - Have 603

Nu kan vi igen sende børn alene af
sted efter is eller på legepladsen
ved Købmanden, og det er så dejligt!
Bedste hilsener fra
Kristina McEwan - Have 710
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Arbejdsdag
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Loppemarked
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Havevandring
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Din bestyrelse

Berit Eriksson
Formand

Charlotte Arlington
Bestyrelsesmedl.

Henrik Denker
Næstformand

Birgitte Ruth Larsen
Bestyrelsesmedl.

Lotte Klinke
Kasserer

Anders Henriksen
Bestyrelsesmedl.

Frank Andersen
Bestyrelsesmedl.

Suppleanter

Dennis Bay

Sabina Bothmann
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Sortering af affald til containergården
Brændbart og ikke brændbart skal være adskilt

 Containergården er bemandet i åbningstiden.
 Havelejere skal efter anvisning selv komme affaldet i containerne.

Trailer til småt elektronisk affald
 Fjernsyn, radio, PC-udstyr med mere.

Container til jern

 Gaskomfurer, gryder og andet jern og metal.

Container til brokker

 Fliser, beton, porcelæn, sanitet, tegl, keramik, vinduesglas og spejle.

Container til småt brandbart

 Højst 1 meter langt. Gulvtæpper skal kunne bukkes sammen.
 Kompakte dele maks 100 x 20 x 20 cm.
 Plader 1 m x 1/2 m.

Have- og grenaffald

 Rødder, hvor kernen (stammen) er maks. 10 cm i diameter.
 Tykkere grene skal sorteres og i container med til småt brandbart.

Dette skal du selv aflevere på genbrugsstationen:

 Malingrester, kemikalieaffald, eternit, tagpap, glasuld, asbest, lys-

stofrør, genopladelige batterier, akkumulatorer, olieaffald, medicinrester, køleskabe, frysere, elkomfurer, gasflasker og stød (store rødder).

Genbrugsstationen modtager alt affald undtagen køkkenaffald.
Genbrugsstationen Energivej 44 har åbningstid fra kl.10-18 alle dage.

Værn om miljøet i Rønhøjgård

Det anbefales indtrængende at hjemmekompostere så meget som muligt
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Aktivitetsudvalget
30. November 2014

Julebanko, gløg og æbleskiver
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget inviterer til gløg og æbleskiver i laden søndag den
30. november 2014 kl. 14:00-17:00.
Der vil igen i år blive afholdt et par bankospil. Hvem ved om juleanden kommer i hus,
eller hvad vi nu finder på af præmier.
Til alle ”nye” vil vi opfordre jer til at komme ud og opleve foreningen en vinterdag.
Vi plejer at have nogle hyggelige timer, hvor vi lige får sagt god jul til alle vores
”sommerbekendtskaber”.

Tlf. 44 97 74

DK-Købmanden i Højvænge
Åbent alle dage kl. ca. 7.00 - 19.00
Frisk morgenbrød alle dage
Gas 10 eller 11 kg kr. 219,3 Santa Christina rød-, hvid- eller rossa vin
frit valg 3 stk. for kr. 110,1 kasse Carlsberg eller Tuborg 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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Aktivitetsudvalget
Vi startede året lidt kaotisk, da Allan trak
sig fra udvalget pga. uoverensstemmelser.
På baggrund af dette sad nu Katalin og jeg
tilbage og havde ikke den store viden omkring alt det som foregår i udvalget.
Berit valgte at træde ind i udvalget for at
støtte op. Vi satte os alle ned og startede
helt forfra, hvad gør vi, hvornår gør vi det
og ikke mindst hvorfor.
Vi blev hurtigt enige om at arrangementerne skulle være de samme som sidste år,
kondi-banko, Toftehaven samt loppemarked og arbejdsopgaverne blev fordelt.
Heldigvis er der stadig fantastiske frivillige som træder til, uden dem ville udvalget
være lukket ned for året.
Vi startede med Skt. Hans, hvor fremmødet ikke var særlig stort i år, fodbold og
studenterfester er svære konkurrenter. Det
resulterede i, at vi for 1. gang havde lodder i overskud, til stor glæde for dem med
mange nitter, alle præmier blev delt ud.
Bestyrelsen krydrede aftenen med at sælge sandwich og pølser, hvilket havelejerne
nok lige skal vænne sig til, før det bliver
den store succes og aktivitetsudvalget
håber at kommende bestyrelse vil gentage
projektet.
Allerede torsdagen efter Skt. Hans startede vi kondibanko op. Her var også nogle
udfordringer, bl.a. hvordan er det vi sætter
ruter op maden skal sælges et sted og udleveres andet sted. Vi ved godt at det har
været en udfordring at gå nogle af ruterne,
men vi håber i bærer over med, at al begyndelse er svær. Samlet set har kondibanko i år været en kæmpe succes, dette
skyldes ikke mindst at vi har haft en fantastisk sommer, sat priserne ned og ændret
menuen.
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Børneturen til Bonbon land måtte vi
aflyse, da der desværre kun var meget
få tilmeldte. Også sommerfesten blev
desværre også aflyst igen i år, men vi
arbejder videre over vinteren på hvordan vi løser dette problem.
Derudover havde vi traditionen tro
inviteret plejecenteret Toftehaven til at
komme og spise og hygge i det grønne. Denne dag var også hyggelig både
for de besøgende og for de frivillige,
som også her lagde et kæmpe stykke
arbejde.
I år var der et helt nyt indslag, hvor
plantebyttedag blev introduceret. Da
der mødte ca. 10 havelejere frem, betragter vi det som en succes som må
gentages. Der blev talt beskæring,
stauder og blomster. Vigtigst af alt, så
blev der hygget og byttet stauder og
planter.
Det sidste der skal ske for aktivitetsudvalget i år, er julearrangementet som vi
arrangerer sammen med bestyrelsen.
Vi vil forsøge at skabe hygge og julestemning i laden, så vi kan kun opfordre til at møde op og få et glas gløgg
og en sludder med "sommervennerne".
På aktivitetsudvalgets vegne siger jeg
tak for en rigtig god sommer. Vi ses til
næste års kommende arrangementer,
som kondibanko, loppemarkeder, plantebytte dag m.m.
Michael Eriksson
Formand for aktivitetsudvalget

Medieudvalget
Som noget nyt i år er der blevet etableret
et medieudvalg, der samler Rønbladet,
Rønhøjgårds Facebookside samt hjemmesiden, og står for disse.
Planen er at vi fremadrettet vil arbejde i
tæt samarbejde med aktivitetsudvalget, så
vi kan informerer jer alle om de spændende arrangementer, begivenheder og
informationer som vedrører vores haveforening.
Til jer der er på Facebook, men som endnu ikke har fundet Haveforeningens side,
kan I enten søge på ”Sommerbyen Rønhøjgård” i søgefeltet eller skrive
”www.facebook.com/
SommerbyenRonhojgaard” i browseren.

Fra næste år, sæson 2015, vil Rønbladet
få en nyt, forbedret udseende og der vil
blive lavet ændringer i indholdet.
Dette glæder vi os til at vise jer til næste
år, når Rønbladet udkommer i starten af
sæsonen.
Ønsker du at komme i kontakt med medieudvalget kan du blandt andet kontakte os via Facebook eller via vores email:
Medieudvalget@ronhojgaard.dk
Gode ideer til hvordan vi kan forbedre
vores blad, hjemmeside eller Facebook
side modtages gerne.
- Medieudvalget

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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Pindsvin
PINDSVINEUNGER NU !!!
I skal være opmærksomme på, at lige
nu har vores pindsvin unger og de er
begyndt at bevæge sig rundt på egen
hånd.
Ser du en eller flere unger i dagtimerne så vent et par timer. Det kan
være at mor kommer og henter dem,
når hun opdager de har forladt reden.
Er de sløve, slappe, er der fluer ved
dem, eller bliver de ikke hentet af
mor, bedes du kontakte
Pindsvinevennernes akuttelefon på;

Er du interesseret i at blive udsætningssted, kommer der gerne en erfaren plejer ud og kigger på haven, om
den er egnet. Plejeren giver gode råd
til pindsvinebolig mm.
Husk pindsvin er nyttedyr.

Vær god ved pindsvinene, husk de
spiser snegle!

Vi walleriana er blevet godkendt som
udsætningssted, og vil derfor gerne
opfordre jer til at have vand i haven,
det er det allervigtigste for et pindsvin. Hvis de ikke har adgang til
vand, dør de af dehydrering.

Sørg for at sætte frisk vand ud til dem
i jordhøjde. Tak.

Lotte Klinke, have 334
Charlotte Arlington, have 701

Kl. 7.00-15.00 samt kl. 20.00-7.00
tlf: 30 14 16 64
Kl. 15.00-20.00 tlf: 30 14 16 65

Grenaffald
Bestyrelsen har besluttet at genindføre afhentning af grenaffald i starten af februar.
Det er derfor nu muligt for dig som havelejer,
at lægge grenaffald på parkeringspladsen i hele januar måned.
Vi vil dog sætte pris på, at der kun lægges en bunke pr. vej,
og gerne midt på vejen (parkeringspladsen).
Dette er for at holde udgiften nede ved selve afhentningen.
Bestyrelsen
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Vurdering, salg og byggeri
Byggesager
Skal du bygge nyt eller bygge om?
Så skal du søge 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 ikke tegningen af det
bebyggede areal, 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, før
du har modtaget byggetilladelse.
Ved byggesager kontaktes Henrik Dencker, tlf. 2929 8878 mandag torsdag kl. 17.00 - 18.00.
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.

Vurdering af huse
Ved vurdering af huse på sokkelsten skal
der inden vurderingsdatoen graves fri ved
køkken, toilet/bad, samt ved nedløb fra
hus og eventuelt 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 Anders Henriksen, tlf. 3136 9728 mandag til
torsdag kl. 17.00 - 18.00 eller mail: vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk
Vurdering i 2014 koster 1.200 kr. og gælder ét kalenderår, som vi er underlagt som
medlem af Kolonihaveforbundet.
Tingbogsattest ved salg
Sælger skal medbringe en tingbogsattest,
som bestilles på
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.
Havesalg
foregår på foreningens kontor efter aftale
med Lotte Klinke, tlf. 2783 8622 mandag
- torsdag kl. 17.00 - 18.00 eller mail:
salgsudvalget@ronhojgaard.dk
Indmeldelsesgebyr i 2014: 1.000 kr.
Køber skal forinden aflevere attest fra
folkeregisteret om bopæl.
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Værd at vide
Vandforbruget
Måned
2013
Maj
3.155 m3
Juni
3.436 m3
Juli
4.643 m3
August
3.978 m3
Total
15.212 m3

Åbningstider i containergården
1. april - 19. oktober 2014

2014
2.663 m3
3.168 m3
4.107 m3
2.970 m3
12.908 m3

Søndage kl. 10.00 - 12.00
Onsdage 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.

Vandudvalget: Fr ank Ander sen

Leje af foreningshuset
Henvendelse til Michael Eriksson, tlf.
3126 5405 mandag - torsdag kl. 17.00 18.00. Kr. 1.000,- indbetales til Arbejdernes Landsbank, bankkonto 53390335735, før lejen kan påbegyndes.
Beløbet er 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 oktober/november.
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

HUSK at meddele adresseændring!

Ifølge foreningens vedtægt
§ 3.1. 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.

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.

HUSK også at give besked om nyt
telefonnummer, så bestyrelsen i akutte
tilfælde kan give en besked, f.eks. ved
vandudslip, indbrud eller andet.

Hunde skal være i snor
HUSK, at fjerne efterladenskaber.
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Returneres ved varig adresseændring til:

Berit Eriksson
Skottegården 75, st. th.
2770 Kastrup
Bestyrelse
have nr.
Formand Berit Eriksson
802
Skottegården 75, st. th. 2770 Kastrup
 53 57 42 63
Næstformand Henrik Dencker
856
Parkstykket 7, 1.th. 2700 Brønshøj
 29 29 88 78
Kasserer Lotte Klinke
334
Valby Langgade 139, 4.tv. 2500 Valby
 27 83 86 22
Frank Andersen
Rytterkær 129, 2765 Smørum
 27 83 86 24

345

Charlotte Arlington
Monrads Allé 1, 1.th. 2500 Valby
 27 83 86 23

701

Birgitte Ruth Larsen
 53 56 91 82

112

Bestyrelsens træffetid telefonisk
Mandag - torsdag kl. 17.00 - 18.00
Kontortider
1. april til 31. august:
Hver søndag kl. 12.00 - 13.00
September og oktober:
Første søndag i hver
måned kl. 12.00 - 13.00

November, december, januar, februar og
marts ingen kontortid, men bestyrelsen
kan kontaktes telefonisk.
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104, 2750 Ballerup

Anders Henriksen
532
Trekronergade 66, 3.th / 2500 Valby
31 36 97 28

www.ronhojgaard.dk
Matr. nr. Ågerup by, Pederstrup 1 f og 2 a
Facebook: Sommerbyen Rønhøjgård
Ansvarshavende: Berit Eriksson
Opsætning:
Sabina Bothmann &
Vibeke Riekehr
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