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Kære Rønhøjgårds beboere. 

Så er vi startet på forår og sommeren og alle har glædet sig er jeg overbevist om, 

både gamle som nye beboere. 

Vores huse og haver trænger måske til en kærlig hånd, men jeg er sikker på, at 

begge dele får en sådan hånd. 

Det er jo ikke kun arbejde med hæk og stier (som er en pligt), men det er en fornø-

jelse at gå i sin egen smukke have, og vise den frem til familie og venner, ja også at 

holde fester i den. 

Det er måske den største glæde at nyde alt i ro og mag, ja også at gå en runde i 

vores område, se vores børn og børnebørn lege på legepladsen, spille bold ved 

målene, og selvfølgelig med hensyn til andre beboere. 

HENSYN: 

Holder du fester, så sig det til dine naboer inden, hold din hund i snor, hold fælles-

området rent, smil når du kommer på containerpladsen, hjælp bestyrelsen - den 

hjælper dig. 

 

Som bekendt er vi i år 2017 og om 2 år har Sommerbyen Rønhøjgård 50 års jubilæ-

um og allerede nu skal vi tænke på, skal vi have fest og hvor stor? 

Der er også tale om foreningshuset, skal vi have et nyt og moderne? og hvor skal 

det ligge?  

 

MEN det vigtigste spørgsmål er vores vandforbrug. Det bør måles individuelt og 

det er bestyrelsen i gang at finde løsninger på allerede nu. 

Så hav en god sommer, vejret sørger Sct. Peter for. 

 

Venlig hilsen formanden 

Formanden har ordet 
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Bestyrelsen 

Formand:  

Henrik Dencker. Have 856 - 27 83 86 23 

 

Næstformand:  

Jette Sanggaard. Have 624 

 

Kasserer:  

Betty Kirstein. Have 723 - 40 32 17 21  

(Telefontid - torsdage 18:00-20:00, send evt. sms ved hastesager) 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 

Frank Andersen. Have 345 - 20 40 31 71 

 

Anders Henriksen. Have 532 - 31 36 97 28 

 

Karina Lüthmann Nielsen. Have 233 

 

Jan Pedersen. Have 009 

 

Predrag Boskovic. Have 446 

 

Nadja Barkani. Have 414 

 

Suppleanter:  

Wendie Andersen. Have 436 

Eva Ulstrup. Have 558 

Teddy Ellingsen. Have 911 
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Udvalg under bestyrelsen 

Forretningsudvalg:             Vandudvalg : 

forretningsudvalg@ronhojgaard.dk         Frank Andersen 

Henrik Dencker             Jenø Cservenka (udenfor bestyrelsen =UB) 

Jette Sanggaard             Værktøjsansvarlig: 

Betty Kirstein              Lars Ottesen     

Kontakt til kreds 8:             Kloaktilslutningsudvalg: 

Jette Sanggaard             kloakudvalg@ronhojgaard.dk  

Driftsudvalg:              Legepladsudvalg: 

Præmiehaver:             Henrik Dencker 

Jan Pedersen                                                 Containergården: 

Berit Eriksson (UB)             Lars Ottesen (UB) 

Henrik Dencker                         Foreningshus:   

               Henrik Dencker        

Salgsudvalg:                       Grønne områder:             

Betty Kirstein                                   Jette Sanggaard            

Aktivitetsudvalg:             Medieudvalg:             

aktivitetsudvalget@ronhojgaard.dk         medieudvalget@ronhojgaard.dk 

Samantha Smed  (UB)            Blad: Wendie Jayne Andersen,  

Wendie Jayne Andersen            Nadja Barkani 

Vivian Vester  (UB)                    Hjemmeside: Anders Henriksen 

Gitte P. Jacobsen  (UB)            Facebook: Karin Lüthmann  

André Flymann  (UB)             Flagmand: 

Leif Wentorf (UB)             Jenø Cservenka   (UB) 

Byggeudvalg:              Vurderingsudvalg:   

byggeudvalget@ronhojgaard.dk           vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk 

Henrik Dencker             Anders Henriksen, Formand 

Jan Pedersen              Frank Andersen 

Anders Svensen  (UB)            Karina Lüthmann 

Peter Heitmann  (UB)                                  Berit Eriksson  (UB) 

               Michael Eriksson  (UB) 
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Vandforbrug 

Containergården 

Husk at meddele adresseændring 

Brændeovn / skorsten 

Vigtig information 

Forbruget af vand, måned for måned, vil blive opsat i skabet ved for-

eningshuset, således alle kan følge med.  

Åbningstider: 

1. april—31. oktober 

Søndag  fra kl. 10—12 

Onsdag fra kl. 17—19 

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 bod svarende til 1 måneds leje. 

HUSK også at give besked om nyt telefonnummer, så bestyrelsen i akutte tilfælde 

kan give besked, f.eks ved vandudslip, indbrud eller andet. 

Ønsker du at opsætte 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 Marc Bring Zepernick, Skovlunde Byvej 12, st,  

2740 Skovlunde.  Tlf: 44926403.  

Skorstensattest skal afleveres til foreningen efter syn og  godkendelse. 
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Aktiviteter over sæsonen 

18. juni     BYG EN HEKS 

Kom og vær med til at lave heksen der skal på bålet. 

23. juni     SANKT HANS 

Sankt Hans er en af vores største aktiviteter hen over sommeren. Der hygges med familie, 

naboer og venner, og der er rig mulighed for at få lidt godt til ganen, vinde lækre sponsor-

gaver i lotteriet, eller bare se heksen blive sendt til Bloksbjerg. 

Der vil komme et opslag med mere information i udhængs skabene. 

27. juni - 8. august    KONDI-BANKO - BEMÆRK NY UGEDAG! 

(Hver tirsdag i hele perioden).  Kondibanko er en god gammel klassiker og er for alle alders-

grupper. Kondibanko ligger altid på en tirsdag fra 18:00 til 20:00 og der vil være mulighed 

for at købe flæskesteg/frikadellesandwich, pølser, øl, vand, is, 21 spil og selvfølgelig kondi-

plader. 

8. juli     LOPPEMARKED kl. 10.00 — kom og lav din egen stand! 

kl. 10:00-14:00 Kattens Værn kommer på besøg.  

Tag dit kæledyr med og få det tjekket hos en dyrlæge. 

29. juli      SOMMERFEST 

Det er festen, hvor du kan komme og få lækker mad, få rørt danseskoene, og hvor du ikke 

behøver tænke på, at der er en, der skal kunne køre hjem, da det afholdes i ”Laden” ved 

købmanden. Nærmere information om pris, tilmelding m.m. kommer senere. Så hold øje 

med udhængs skabene, hjemmesiden og Facebook. 

17. august     BESØG FRA TOFTEHAVEN—se mere andetsteds i bladet  

26. august     ARBEJDSDAG  kl. 10:00-15:00  Inkl. frokost m.m. 

30. september      PLANTE-BYTTE-DAG  

Plantebyttedag er en dag, hvor du kan komme med frø, blomster, buske og andre planter. 

Plantebyttedagen er ved foreningshuset kl. 11:00 - 13:00 

                                          Faste arbejdsdage i foreningen: 
Det gode formål ved en kolonihaveforening er, at man kommer hinanden ved! 

Vi hjælper hinanden, hilser på vores naboer og møder nye mennesker samt får nye venner. Vi er sam-

men om det her i foreningen—også til vores arbejdsdage. Hele vores skønne område er vores allesam-

mens ansvar og derfor forventer vi at  du sætter X i kalenderen 2 dage om året hvor vi alle mødes ved 

foreningshuset kl. 10,00 for briefing og uddeling af arbejdsopgaver, igen kl. 12.00 til frokost og ikke 

mindst, igen kl. 15.00 som afslutning på en god dag, Her tilbydes der mad, drikke og hyggeligt samvær. 
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Containerpladsen 

Har du lyst til at give en hånd med på containergården? 

Her møder man kolonister fra hele foreningen og kommer let i snak med  nogen, 

man måske ellers ikke ville have mødt. 

Som frivillig kan man tage vagter onsdage og søndage i hele sæsonen. 

Man står 2 personer ad gangen i de to timer containergården har åbent. 

Ingen erfaring er nødvendig, bare medbring dit gode humør og din lyst til at væ-

re en del af foreningen. 

Vi nyder jo alle godt af vores containergård. 

I skuret på pladsen  hænger der en kalender hvor du kan skrive dit husnummer 

på den eller de dage hvor du vil give en hånd med til fællesskabet. Tag gerne fat 

i de frivillige på pladsen de  fortæller gerne og hjælper dig. 

Du er også meget velkommen til at tage din nabo, gode ven eller sambo med 

under armen  :) 

Har du spørgsmål til ovenstående så tag endelig fat i de frivillige eller send en 

mail til kontakt@ronhojgaard.dk 

Vi glæder os til at byde en masse frivillige velkommen på holdet! 

 



Containergården er bemandet i åbningstiden. 

Er du i tvivl om noget, så snak med de frivillige der har vagt. 

Havelejere skal efter anvisning selv komme affaldet i containerne. 

Vi har containere til følgende typer affald: 

Husholdningsaffald 

Blandet småt brændbart affald—uden husholdningsrester 

Metal 

Murbrokker 

Glas, keramik og porcelæn 

Småt elektronisk affald 

Haveaffald—undtaget kæmpe trærødder (stød) 

Grene/stammer over 10 cm i diameter skal i småt brændbart, max. 1  meter 

 

Vi modtager IKKE: 

Trykimprægneret træ, eternit, asbestplader, tagpap, glasuld, medicinrester, olie-

affald, kemikalieaffald, lysstofrør/pærer (giftige hvis der går hul på dem),  batterier, 

akkumulatorer, køleskabe, frysere, komfurer, glasflasker og som ovenfor beskrevet 

stød. 
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Sortering af affald 
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Flagdage 2017 

Flagdage 2017 Begivenhed 

1. januar Nytårsdag 

5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 

6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 

9. april Danmarks besættelse (halv stang til kl.12 

14. april Langfredag (halv stang hele dagen) 

16. april 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og påske-
dag 

29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 

5. maj Danmarks befrielse 1945 

25. maj Kristi Himmelfartsdag 

26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

4. juni Pinsedag 

5. juni Grundlovsdag 

7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

11. juni Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 

15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920 

5. september Danmarks Udsendte 

25. december Juledag 

Kirkelig helligdage 
2017 

Begivenhed 

9. april Palmesøndag 

13. april Skærtorsdag 

17. april 2. påskedag 

12. maj Store Bededag 

5. juni 2. pinsedag 

26 december 2. juledag 



Der foretages sti-tilsyn flere gange i løbet af sæsonen. 

Hvis forstykkerne ikke er vedligeholdt som ordensreglerne foreskriver vil der blive 

lavet en skrivelse med hvad der mangler at blive lavet. 

Derefter har man 14 dage til at få tingene bragt i orden, hvis dette herefter ikke er 

tilfældet vil der blive pålagt en bod på en måneds haveleje (kr. 700,-). 

Hvis tingene herefter stadig ikke bliver bragt i orden vil der blive indlejet arbejdskraft 

for havelejers regning. 

Sti-tilsyn foretages den første uge i hver måned fra 1.maj til 1. oktober. 

Ved første tilsyn i afdeling A d. 8. juni  blev der konstateret næsten 40 haver hvor 

hækken er langt over de 1.80 m der er tilladt. Alle har nu mulighed for at ordne stier, 

forstykker og hække inden næste tilsyn den først uge i juni. 

Trailerpladser: 

Vi gør opmærksom på at alle trailere skal parkeres på de dertil lavede p-pladser i hhv. 

afdeling A & B. 

Det vil sige ingen trailere på p-pladser, forstykker  og lignende. 

 

Støt vores allesammens købmand!  

Han har frisk morgenbrød hver dag i sæsonen og også en frisk avis :) 

Stort udvalg af lækre is 

Plantesække, frøposer og masser af flotte planter 

Gas 10/11 kg byt  

Alle de drikkevarer du ønsker 
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Sti-tilsyn                   Trailer parkering 
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Venteliste havesalg 

Opskrivning til ventelisten kan ske alle søndage i april, i kontortiden fra kl. 

12.00—13.00 og det er i foreningshuset. 

Når ventelisten når 100 personer bliver den lukket, indtil  antallet er ned-

bragt. 

Det koster 250 kr. at blive skrevet op og 150 kr. at beholde sin plads på li-

sten. 

Der skal betales kontant ved opskrivning. 

Ønsker man at beholde sin plads på listen året efter, SKAL man møde op igen 

i april måned og betale. 

Alle haver der ønskes solgt skal først gennem ventelisten, derfor kontaktes 

Frank Andersen på tlf. 20403171 

************ 

Når du ønsker at sælge din kolonihave og har fået huset vurderet, skal du 

kontakte Frank Andersen - se ovenfor. 

Kun hvis alle på ventelisten siger nej til køb, kan du sælge på det frie marked. 

Når en køber er fundet skal du kontakte EDC mægleren Arne Madsen v/ Ole 

Sauer på tlf. 44971098. De står for alle salg i foreningen og det er dem du 

skal kontakte, hvis du har spørgsmål, der konkret handler om salg af dit kolo-

nihavehus.  

Ovenstående koster kr. 4000,- kr. plus moms, som betales af køber, direkte 

til mægler. 

EDC tilbyder desuden at udarbejde skøde, hvis din bank forlanger det, pris  

2400,- kr.  Plus moms og stempelomkostninger. 

I alt ca. 10.000 kr. 

De er også behjælpelig med andre ting i forbindelse med køb/salg. 
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Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsudvalget sveder for dig!! 

- og for at gøre sæsonen herude til en succes for os alle. 

Alle er ulønnede, frivillige, der bruger tid på at planlægge diverse aktiviteter hen-

over sommeren. 

Det kan ske at der bliver tilføjet aktiviteter hen over sæsonen som ikke står i dette 

blad. Ligeledes kan aktiviteter aflyses  på grund af vejret, for få frivillige til at hjæl-

pe rent praktisk eller manglende tilmeldinger. 

Vi vil gerne have at alle her i foreningen føler sig velkommen og som en del af fæl-

lesskabet. Med dette for øje, gør vi vores bedste. 

Har du lyst til at møde nye mennesker og hjælpe til med aktiviteterne eller har du 

en god idé til en aktivitet? 

Så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os på vores mail  

aktivitetsudvalget@ronhojgaard.dk 
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Kære kolonist 

Vi håber du er kommet godt i gang med den nye sæson! 

Vi vil dog gerne opfordre dig til at huske vores fælles ordensregler: 

Hæk: må max. være 180 cm høj og 40 cm bred 

Ingen parkering af nogen typer transportmiddel på forstykker 

Forstykker holdes pæne og nydelige, gerne med lav beplantning 

Stier og veje (også den asfalterede) holdes fri for ukrudt og affald 

Enkelte mangler stadig en postkasse !—dette er et direktiv fra Folketinget 

Navnelabels kan hentes i foreningshuset i kontortiden hver søndag 12.00-13.00 

Det påhviler dig og alle medlemmer at vedligeholde bygninger, så det ikke frem-

står forfaldent og misligholdt 

Vi skal alle kunne være her og alle skal have noget pænt at se på herude i vores 

skønne forening 

 

 

 

HUSK  

Trailere på trailerpladsen 

Unødig kørsel på stier forbudt 

Parkering på stier forbudt 

Campingvogne, camplet, lukkede mobilehomes, lukket trailer og lignende må ikke 

stilles på foreningens område 

Hvis alle gør en lille indsats, vil vi alle kunne glæde os over vore dejlige kolonihaver 

God sommer til alle—hilsen driften 



”Hvad” er Toftehaven? 
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I tidernes morgen blev alle havekoloniforeninger her i Ballerup, vært for et pleje-

hjem i kommunen. Dvs. at der blev lavet aktiviteter der kunne rejse penge, således 

der var råd til at invitere en del af det specifikke hjems beboere på tur i havefor-

eningen med tilhørende traktement.  

Hvert år til Sankt Hans afholder vi lotteri og overskud herfra går til at invitere be-

boere fra Plejehjemmet Toftehaven herud til en hyggelig dag i havekolonien med 

frokost og rundvisning. Toftehavens beboere ser hvert år frem til denne dag med 

stor glæde. 

En af vores søde kolonister lægger have mm. til på dagen—og en stor tak for det!! 

- og det er herligt at opleve de ældre der kan huske dette og hint fra deres tid her-

ude, - ja for flere af dem er skam tidligere havelejere! 

Dejlige minder dukker frem sammen med smilet på folks ansigter. 

Vi håber at sælge mange lodder—og nu ved du hvad overskuddet skal bruges til. 

Sommerhilsener Aktivitetsudvalget 

 



Hvad skal vi lave? 
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Stavgang—start ved foreningshuset 

Mandage kl. 9.15 og onsdage kl. 19.00. Turen varer ca. 1,5 time. 

Petanque—på banen ved foreningshuset 

Tirsdage kl. 15.00—17.00 

Sankt Hans Bålet 

Ca. 3 uger før Sankt Hans aften er der mulighed for at lægge egnet bålføde på bål-

pladsen, på den store plæne ved legepladserne, man kan se hvor bålet fra forrige 

år lå! 

Hækafklip, bambus, sofaer, trykimprægneret- og malet træ er IKKE egnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I år  blev der startet for tidligt med at lægge ud og nogen har desværre troet at det 

er en losseplads, hvor hvad som helst kan smides.  

Tag hensyn til dine med-kolonister og vær med til at gøre livet til en fest herude! 

Hilsen  Aktivitetsudvalget 
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Vi har mange dejlige hunde i kolonien og opfindsomme hundeejere, se bare: 

At der er rigtig mange der har hund i vores forening ses desværre også på antal-

let af efterladte hundelorte :( 

Der er børn i foreningen også—de kigger ikke lige altid hvor de løber når de leger 

og det er ualmindelig ulækkert at få en stinkende lort tværet rundt i huset inden 

det opdages….. For ikke at tale om sundhedsrisikoen. 

HEJ DU DER! 

Hvad skal der til for at give dig så dårlig en samvittighed at du samler op efter DIN 

hund??  

Tænk på alle herude, hold din hund i snor som reg-

lerne siger, saml op efter den eller find et andet 

hjem til din hund. Det er jo ALDRIG hundens skyld :) 

Så søde er der nogen der er, at man oven i købet 

tilbyder lorteposer til fri afbenyttelse. 

 

Hunde i kolonien 



Plads til os alle  

Her følger et lille udpluk af vores fælles vedtagne regler for vores dejlige koloni. 

Der skal være plads til alle og vi skal alle være glade for at være her. 

 

 

 

 

Hække ud mod stier må max. være  1,8 m høje og 40 cm brede og skal klippes mini-

mum 1 gang om året 

Afbrænding af haveaffald forbudt 

Henkastning af haveaffald på fællesarealer, p-pladser mv. forbudt. 

Det er forbudt at bruge Roundup eller anden form for gift i foreningen 

Bygninger skal fremstå vedligeholdte 

Det er ikke tilladt at bruge motoriserede eller elektriske redskaber ( undtaget er el-

hækkeklipper) efter kl. 20.00 på hverdage og om lørdagen fra kl. 14.00 til mandag 

kl.. 8.00, samt på alle helligdage fra d. 1. maj til d. 31. august. 

Automatisk vanding af haver er strengt forbudt 

Uden for havelodden skal hunde holdes i snor 

Det påhviler alle at visse hensyn til naboerne 
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Præmiehaven 2016 
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På en stille vej i vores herlige haveforening ligger et smukt sort og hvidt hus. 

Huset ligger i en smuk, personlig og dejlig have. 

Hele dette lille paradis tilhører Ingelise og Poul. 

De har siden 2005 gjort dette stykke jord til deres helt eget.  

Der bliver sået, luget, plantet og fundet på nye ting hvert år. Det er dem en glæde 

at se blomster og afgrøder spire , mangen en grøntsag bliver syltet og frosset ned, 

således der er til hele året, også om vinteren når haven er et dejligt minde. 

Der er helt specielt på Ingelise og Poul´s sti. De har et fantastisk naboskab, uden at 

rende hinanden på dørene.  

De afholder en midtvejs fest i februar måned, hvor de skiftes til at vælge restau-

rant. Der mødes de så og taler om den forgangne sæson og den nye der lurer lige 

om hjørnet. 

Midt i sæsonen har de en stifest, hvor de mødes over dejligt smørrebrød og ikke 

mindst slut på sæsonen, så er der dømt grillfest på et af deres forstykker, hvor alle 

samles med medbragt mad og drikke, til endnu en dejlig stund. 

I haven og huset er tingene delt op som i huleboernes tid, Ingelise planter, sår og 

nusser om haven, hvor Poul er handymanden, der lægger og flytter fliser, bruger 

hammer og boremaskine—

dog lige med en enkelt und-

tagelse—og det er når Poul 

går i køkkenet ved frokosttid 

og serverer smørrebrød for 

Fruen, med nyplukket og 

vasket grønt fra havens høj-

bede. 

 

Fortsættes….. 



Præmiehaven 2016 
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Ingelise og Poul fik i 2016 1. præmien for bedste have. 

Det starter med at 22 haver bliver udvalgt og de 11 haver der får flest point bliver 

præmieret.  

I den dejlige, ret skrånende, have er der flere hyggelige kroge, hvor man kan 

smække benene op og læse en bog, nyde en kop kaffe, eller bare lukke øjnene og 

nyde fuglenes kvidren. 

I køkken haven finder man salat, radiser, gulerødder, persille, asier, agurk, majs, 

porer, bønner, hindbær, tyttebær, blåbær, tranebær, men ingen jordbær. De ind-

købes når de nye danske bær endelig kommer. 

Masser af krydderurter, og i drivhuset er der  tomater, chili, snackpeber, og 2 slags 

agurk. Tak fordi Røn- bladet måtte besøge jeres hyggelige sted! 

 



Bagsiden 

Som nytilflyttet kolonihaveejer siden juli 2016, vil jeg gerne have lov at fortælle lidt 

om min oplevelse i forbindelse med at få min drøm til at gå i opfyldelse. 

Min jagt pågik i et år. Jeg var ude og se på flere huse, som bestemt ikke havde min 

interesse. De huse jeg faldt for, de blev solgt til anden side. Jeg meldte mig til på 

rigtig mange mailinglister, betalte for opskrivning flere steder og besøgte mange, 

virkelig mange hjemmesider, salgssider mv., hvor det kunne tænkes at finde en 

kolonihave til salg. En aften kiggede jeg, igen, i Den Blå Avis, og der var minsandten 

et hus til salg, stort set lige lagt op! Klokken var over 22.00 og derfor måtte jeg ven-

te til næste morgen, som var en lørdag. Man kan jo ikke tillade sig at ringe til frem-

mede efter kl. 22.00 og bestemt ikke en lørdag morgen kl. 8.00 og måske kl. 9.00 

ville være for sent? Jeg ringede kl. 8.30 og håbede der var et flinkt menneske i den 

anden ende, der ikke var morgensur. Og det var han ikke :) 

Da jeg kom ud for at se huset gik et andet par. Det viste sig at allerede 5 par havde 

været fordi den formiddag og alle havde skrevet sig på listen  ”vi er interesseret og 

vil gerne købe” - uhhhh altså, hvis jeg skulle gøre mig håb om at finde ”huset” så 

var det altså NU!  Jeg VILLE have dette hus. Så jeg besluttede mig for at sætte mig i 

stuen og få en snak i gang med sælger. Der gentog jeg til bevistløshed at pengene 

stod klar i banken, - at det var vigtigt at være på forkant med at køber havde rede 

penge, er du gal jeg snakkede rumpen af ham. Og huset-jeg var smask forelsket, 

100% det allerbedste hus overhovedet jeg havde set. Da jeg kørte derfra vidste jeg 

at jeg igen ville blive forbigået, og jeg kunne ikke gøre mere :( 

5 minutter i bilen - mobilen ringer - ”vi har besluttet du får lov at købe huset” !!!!  

WAUW, godt der ikke var skjult kamera i bilen :) 

Flere af mine bekendte har i år skrevet sig på ventelisten, alle syntes der er 

pragtfuldt i Sommerbyen Rønhøjgård—og det er her også. Jeg elsker det herude, 

mit hus, min have, mine naboer, mine nye venner, mit engagement i aktivitetsud-

valg og bestyrelse.  

Ringen er sluttet, jeg er blevet opslugt af kolonihave monstret . Hilsen Wendie 436 

Skriv din historie til bladet : medieudvalget@ronhojgaard.dk 
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