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Formanden har ordet
Lykken er et kolonihavehus i Rønhøjgård
Denne overskrift kunne være udtalt af de fleste af de 510medlemmer vi har.
Langt de fleste lever efter de regler der er hos os og langt de fleste ser vi på vores
velorganiserede containerplads, som er et sted hvor vi ikke kun afleverer vores
affald fra haven, små genstande, køkkenaffald mv., men også mødes med mange
andre medlemmer fra Rønhøjgård og får en lille snak, udveksler ideer og råd.
Ja sæsonen er godt over halvtiden og det var tydeligt at alle haver (på nær få) fik
en dejlig overhaling i industriferien og DET var dejligt at se. Især når der er kondibanko, når vi cykler rundt, når man går en tur og når der luftes hunde (i snor). Vi
har jo et unikt område her, som er luftigt—velholdt, men den vedligeholdelsesdel
af området er der desværre alt for få med til på vores kun 2 fælles arbejdsdage
( sidste lørdag i maj samt august), faste tidspunkter hvert år fremover.
PÅ arbejdsdagen er der plads til alle, i alle aldre, da arbejdsopgaverne er mangfoldige. Gamle som unge kan få et job, (smøre håndmadder - vaske skilte - samle
skrald på fællesområdet – beskære buske – samle grene sammen - stille telte op –
og måske grille – være bag baren senere og sidst men ikke mindst (det er min personlige mening) være sammen med familien og andre familier til en dejlig festaften
efter en god arbejdsdag.
Jeg vil til sidst med dette indlæg gerne takke alle der har givet en hånd med, det
være sig især de frivillige - udvalg– og mine bestyrelseskammerater.

Venlig hilsen og god sensommer
Henrik Dencker, formand
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Udvalg under bestyrelsen
Forretningsudvalg:
forretningsudvalg@ronhojgaard.dk
Henrik Dencker
Jette Sanggaard
Betty Kirstein

Vandudvalg :
Frank Andersen
Jenø Cservenka (UB)
Værktøjsansvarlig:
Lars Ottosen (UB)

Kontakt til kreds 8:
Jette Sanggaard

Kloaktilslutningsudvalg:
kloakudvalg@ronhojgaard.dk

Driftsudvalg:
Præmiehaver:
Jan Pedersen
Berit Eriksson(udenfor bestyrelsen =UB)
Henrik Dencker

Legepladsudvalg:
Henrik Dencker
Containergården:
Lars Ottosen (UB)
Foreningshus:
Henrik Dencker

Salgsudvalg:
Betty Kirstein

Grønne områder:
Jette Sanggaard

Aktivitetsudvalg:

Medieudvalg:

aktivitetsudvalget@ronhojgaard.dk
Samantha Smed (UB) (orlov)
Wendie Jayne Andersen
Vivian Vester (UB)
Gitte P. Jacobsen (UB)
André Flymann (UB)

medieudvalget@ronhojgaard.dk
Blad: Wendie Jayne Andersen,

Byggeudvalg:
byggeudvalget@ronhojgaard.dk
Henrik Dencker
Jan Pedersen
Anders Svensen (UB)
Peter Heitmann (UB)

Vurderingsudvalg:
vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk
Anders Henriksen, Formand
Frank Andersen
Karina Lüthmann
Berit Eriksson (UB)
Michael Eriksson (UB)

Hjemmeside: Anders Henriksen
Facebook: Karin Lüthmann
Flagmand:
Jenø Cservenka (UB)
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Nyt fra Aktivitetsudvalget
Flere og nye spændende aktiviteter i 2018
Aktivitetsudvalget har i 2017 været lidt tyndt i ’koderne’. De gennemførte arrangementer har kun kunnet lade sig gøre, da mange frivillige har hjulpet os.
MANGE TUSIND TAK for det.

Nedenstående er stikord til aktiviteter i 2018
Kondibanko vil igen falde på torsdage, og vi kan med stor glæde fortælle at vores
grillmestre John og Pål vender tilbage i 2018.
Sankt Hans som kræver en ekstra opsummering, falder på en lørdag i 2018, så mon
ikke vi kunne finde på noget ekstra denne dejlige dag.
Lars har igen lovet at lave en heks sammen med børnene.
Sommerfesten, som vi gik glip af i år, ligger vi oveni og håber på vi kan holde et
brag af en fest , datoen er fastsat til d. 11.august !
Loppemarked har vi valgt at tage af programmet på grund af den kæmpe succes
på Facebook gruppen ”Rønhøjgård vi hjælper hinanden”, hvor ting ofte bliver givet
væk eller solgt for billige penge. Derudover den lille tilslutning der har været og
mangel på parkeringspladser.
Vi vil i stedet opfordre til at støtte vores naboforeninger som holder mange og fine
loppemarkeder.
Nye tiltag er lavet i betragtning af der er flyttet mange nye børn til, hvilket dagligt
kan nydes på vores fine nye legeplads.
Store legedag for børn og barnlige sjæle. Her kan man møde nye venner og måske
grine lidt af de voksne.
Her vil være leg for alle, hvilket vi afslører når dagen nærmer sig.
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Aktiviteter over sæsonen
Legetøjsbyttedag, har du et puslespil, pokemonkort eller måske en krammebamse
man er vokset fra, så er her mulighed for at glæde andre og måske selv komme
hjem med noget nyt til sommeren
Børnenes kolonihave kom og byg et fuglehus eller et pindsvinebo, hør naturvejleder fortælle om havens dyr og pindsvinevenner fortælle om de små søde dyr vi
desværre ikke kan kæle med. Hvad kan børnene dyrke i deres egen lille have.
Skak for børn og voksne. Vi har kontakt til en skakinteresseret, som vil tage initiativ til et arrangement, der rummer mulighed for at lære spillet, kombineret med
skakopgaver i mange forskellige sværhedsgrader. Endelig kan man naturligvis indbyrdes dyste – med eller uden ur.
PC Café som noget nyt vil vi åbne en PC Cafe i foreningshuset, hvor der er mulighed for at medbringe sin computer, mobil, tablet mv. og få hjælp til de mest
gængse ting, såsom hvordan laver jeg et stisystem så jeg altid kan finde mine ting
igen? Har jeg en god beskyttelse? Hvordan laver jeg et regneark? Jeg vil gerne lave
en hjemmeside? Hvordan får jeg Facebook?
Fejlfinding og ødelagte ting—kan vi kigge på, men ikke love noget.
Gratis kaffe, the og saftevand.
Hundedag der er mange hunde i foreningen og nu skal der ske noget for hunde og
hundeejere. Den store hundedag er fastlagt til d. 20. juli—men inden er der møde
i foreningshuset hvor vi finder datoer for bygning af agility bane og finde materialer hertil. Hundetræning er også en mulighed, evt. træning med fast ugedag. Her
kan der trænes indkald, lydighed, tricks - også for viderekomne.
På selve hundedagen vil der være hundeadfærdstræner samt dyrlæge og alle får
mulighed for at stille spørgsmål. Venligst se kalender for datoer.
PS. Vi har indlagt en kalender til jer☺
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Aktivitetskalender 2018
Alle aktiviteter uden tidspunkt følges op af opslag og Facebook
APRIL
Lørdag d. 14. april kl. 14.00 Frivilligmøde -møde i foreningshuset
MAJ
Lørdag d. 19. maj - indledende møde u/hund i foreningshuset
Onsdag d. 23. maj PC Café kl. 19.00 -i foreningshuset
Søndag d. 27. maj PLANTEBYTTEDAG ved foreningshuset
JUNI
Søndag d. 10. juni kl. 13.00 NY tilflytter info og hygge i foreningshuset. Velkommen
Onsdag d. 13. juni kl. 19.00 PC Café
Søndag d. 17. juni Byg en HEKS Alle barnlige sjæle mødes ved foreningshuset
Lørdag d. 23. juni Sankt Hans - info på opslagstavler og på Facebook
Torsdag d. 28. juni KONDI BANKO Kom - gå en tur og se om du kan
vinde lidt kontanter, spis, drik og hyg dig med nye og gamle venner
ved foreningshuset.
JULI
Torsdag d. 5. juli KONDI BANKO ved foreningshuset

Søndag d. 8. juli kl. 13—15 LEGETØJSBYTTEDAG ved foreningshuset
Torsdag d. 12. juli KONDI BANKO ved foreningshuset
6

Aktivitetskalender 2018
JULI Fortsat
Lørdag d. 14. august BØRNEDAG ved foreningshuset
Torsdag d. 19. juli KONDI BANKO ved foreningshuset
Fredag d. 20. juli HUNDEDAG ved foreningshuset
Torsdag d. 26. juli KONDI BANKO ved foreningshuset
Lørdag d. 28. juli STORE LEGEDAG - start kl. 13.00 ved foreningshuset
AUGUST
Onsdag d. 1. august PC Café
Torsdag d. 2. august Årets sidste KONDI BANKO ved foreningshuset
Torsdag d. 9. august SKAK i foreningshuset
Lørdag d. 11. august SOMMERFEST ved foreningshuset
Torsdag d. 23. august Toftehaven
SEPTEMBER
Onsdag d. 5. september kl. 19.00 PC Café
Søndag d. 9. september kl. 13.00 NYtilflytter -info og hygge i foreningshuset. Velkommen
Lørdag d. 29. september PLANTEBYTTEDAG ved foreningshuset
SÆSON 2018 SLUT—vi ses næste år!
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Vigtig information
Vandforbrug
Forbruget af vand, måned for måned, vil blive opsat i skabet ved foreningshuset, således alle kan følge med.

Containergården
Åbningstider: 2017
1. april—15. oktober

Åbningstider: 2018
1. april—14. oktober

Søndag fra kl. 10—12

Søndag fra kl. 10—12

Onsdag fra kl. 17—19

Onsdag fra kl. 17—19

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 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.
Brændeovn / skorsten
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: 44922585 - mobil 22127882 (Marc).
Skorstensattest skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse.
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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 være 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 ring til Lars
Ottosen på 51515133.
Vi glæder os til at byde en masse frivillige velkommen på holdet!
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Sortering af affald
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.
INGEN SORTE SÆKKE!

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, olieaffald, 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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Flagdage 2018
Flagdage 2018

Begivenhed

1. januar

Nytårsdag

5. februar

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

6. februar

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

30. marts

Langfredag (halv stang hele dagen)

9. april

Danmarks besættelse (halv stang til kl.12

16. april

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og påskedag

29. april

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

5. maj

Danmarks befrielse 1945

10. maj

Kristi Himmelfartsdag

20. maj

Pinsedag

26. maj

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

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
2018

Begivenhed

25. marts

Palmesøndag

29. marts

Skærtorsdag

2. april

2. påskedag

27. april

Store Bededag

21. maj

2. pinsedag

26 december

2. juledag
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Sti-tilsyn

Trailer parkering

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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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 nedbragt.
Det koster 250 kr. at blive skrevet op og 150 kr. at beholde sin plads på listen.
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
Anders Henriksen på tlf. 31369728
************
Når du ønsker at sælge din kolonihave og har fået huset vurderet, skal du
kontakte Anders Henriksen - 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 kolonihavehus.
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 henover 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 hjælpe rent praktisk eller manglende tilmeldinger.
Vi vil gerne have at alle her i foreningen føler sig velkommen og som en del af fællesskabet. 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?

Kom til frivillig mødet lørdag d. 14. april 2018 i foreningshuset.
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 igennem sæsonen 2017 og vi ses til næste sæson!
Vi vil gerne opfordre dig til at huske vores fælles ordensregler:
Hæk: Ud til fællesarealer må hækken være max. 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 fremstår 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
Vi ses til næste sæson - hilsen driften
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OBS OBS OBS

Så lukker vi for Containergården
søndag den 21 oktober 2017
I den anledning griller vi pølser og der vil være en
øl/vand/kaffe og selvfølgelig er der saft til ungerne.
Vel mødt og tak for en hyggelig sommer

Vinterbeskæring 2017/18
Så skal der hygges, klippes , skæres igen :
Lørdag den 13. januar 2018
Godt at komme i gang igen efter julens strabadser!
Vi mødes kl. 9.00 til morgenmad i foreningshuset
senest kl. 10 går vi i gang
Kl. 12.30 vil vi spise en god frokost i foreningshuset
Kl. 16.00 holder vi inde og hygger i foreningshuset
På foreningens vegne
Lars Ottosen Have 719
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Jule BANKO

Hvert år i starten af december er der julebanko for alle foreningens medlemmer. Det foregår i Laden og er en hyggelig tradition, hvor vi spiser æbleskiver, drikker gløgg og spiller banko.
Der er fine præmier til vinderne og masser af hyggesnak så tag
nissehuen på hovedet og kom og vær med.
OPSLAG PÅ HJEMMESIDE & FACEBOOK FØLGER

Sjove og fine ting i kolonien

Det er dog en flot og indbydende låge :)
Ud og gå en tur og se om
du kan finde den !

17

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, mellem haverne er
højden 160 cm og alle hække skal klippes minimum 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 elhækkeklipper) 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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Regulering af fugle 2017/2018
På følgende datoer kommer folk fra Vallensbæk Jagtforening ud og
regulerer bestanden af krager, skader og duer.
De kommer et kvarter før solopgang og kører senest kl. 10.30.

Lørdag d. 11/11
Lørdag d. 25/11
Søndag d. 10/12
Lørdag d. 6/1
Lørdag d. 20/1

Forbrug af vand 2017
Januar

1380 m3

Februar 1272 m3
Marts

1363 m3

April

1890 m3

Maj

2815 m3

Juni

2693 m3

Juli

2842 m3
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Bestyrelsen
Din bestyrelse:

Bestyrelsens træffetider

Formand:
Henrik Dencker, have 856
53 57 42 63

Kontortid:
Hver søndag klokken 12.00-13.00
fra 1. april til 31. oktober

Næstformand:
Jette Sanggaard, have 624
24651736

Telefontid:
mandag—torsdag 18.00-19.00

Kasserer:
Betty Kirstein, have 723
40 32 17 21
Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Andersen, have 345
20403171
Anders Henriksen, have 532
31369728
Jan Pedersen, have 009
Karina L. Nielsen, have 233
Pedrag Boskovic, have 446
Nadja Barkani, have 414

Suppleanter:
Wendie Jayne Andersen
Eva Ulstrup
Teddy Ellingsen

Hvis dit opkald ikke besvares
så læg venligst en besked med dit navn og nummer, så bliver der ringet tilbage hurtigst muligt.
Du kan også altid sende en mail - se disse på
www.ronhojgaard.dk
Nødtelefon:
Ved vandsprængning ringes der til 2040 3171
Adresse:
Sommerbyen Rønhøjgård
Ågerupvej 104
2750 Ballerup
CVR. 41829214
Rønhøjgård er medlem af
Kreds Storkøbenhavn VEST
v/ Kirsten Holm
Næstvedgade 28, 1.th
2100 København Ø
Tlf. 35381621—27201621

www.ronhojgaard.dk
Facebook:
Sommerbyen Rønhøjgård
Rønhøjgård—vi hjælper hinanden
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