
 

 
 

Næste HaveNyt  

Næste HaveNyt kommer ca. 1. november. 

Afbrænding af haveaffald 

Dette må ske fra 1. december til 1. marts.  

 

Medlemsmøde for året som er gået 

Vores medlemsmøde/generalforsamling bliver en 

søndag eftermiddag – Søndag, den 5. februar 2017 – 

nærmere følger i HaveNyt. Forslag kan indsendes til 

bestyrelsen. Til bestyrelsen skal vælges formand, 

næstformand, et medlem og 2 suppleanter. Til 

festudvalget skal der vælges 

formand og medhjælpere. Har du 

mod og lyst til at prøve kræfter i 

disse regi, kan vi kun opfordre dig 

til at stille op.  

 

Kiosk – varm mad og kolonialvarer 

Vores forpagter har mod på at komme igen næste 

sæson. Der vil blive mulighed for at købe fast-food 

hver dag og som noget nyt: dansk mad et par gange 

om ugen. Der vil også komme flere kolonialvarer til 

priser, som matcher Fakta´s (næsten).  

Havepræmier: 

Den 20. oktober 2016 kl. 18.00 

uddeles der præmier til de udvalgte 

medlemmers haver. De, som er 

tilkendt en præmie, vil modtage 

skriftligt brev herom fra kredsen.  

Hvilke medlemmer som har fået præmie er stadig en 

hemmelighed. Alle medlemmer orienteres efter 

uddeling af præmier. 

 

 

 

 

 

Sæsonslut – I år: Nyt tidspunkt 

Sæsonen slutter når vi går på vintertid. Søndag den 

30. oktober 2016 er dagen hvor, vi samles på plænen 

ved kiosken, tager vort flag ned for sidste gang og 

lukker for vandet. I år samles vi kl. 11.00 og vandet 

lukkes kl. 12.00. 

Fællestoilet og ”Bibliotek” 

På vores fællestoilet er der nu mulighed 

for at låne bøger/blade – Tanken er, at du 

kan låne en bog/blad med hjem hvis du 

sætter bogen/bladet tilbage igen når du 

har læst. Du må gerne bytte bogen/bladet 

med et/en du har derhjemme. Vi arbejder på, at det 

bliver muligt at låne DVD-film på kontoret. Sidste 

vintersæson var der åbent på toilettet og dette bliver 

der også igen. Det skal være sådan, at du kan 

benytte toilettet og hente vand til en kop kaffe når 

du gæster din have udenfor sæsonen. 

Fællesarbejde 

I oktober er dagene den 2. og den 16. Se hvem som 

er indkaldt i HaveNyt for september. 

Det er vigtigt at du kommer. Er du indkaldt i 

oktober/tidligere på sæsonen og deltager du ikke, vil 

du blive tilskrevet en bod på kr. 500,00 ved næste 

haveleje.  

 

Hække 

Vores hække skal være klippet senest 1. oktober. I 

top og på begge sider. Hækken må max være 180 cm 

høj. Er din hæk blevet for bred, er det en god tid at 

beskære denne. 

Ukrudt under hækkene skal være fjernet. Har du 

bunddække under hækkene og dette ”sniger” sig ind 

til naboen er dette kun okay, hvis du har en aftale 

med naboen herom. 
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Vand – Ure og Stophaner 

Alle aflæsninger er kommet. Tak skal I have for dem. 

Mange skal have skiftet haner og enkelte vandure. 

Disse medlemmer kontaktes via sms. 

Alle medlemmer skal sørge for at der er gravet fri 

omkring hane og stopur. Det skal være sådan, at de 

er let tilgængelige og at der er plads til at skifte ure 

og haner. Bestyrelsen kan formidle kontakt til en, 

som kan grave og udskifte hane/vandur for dig. 

Udgift hertil er for din egen regning. Iflg. 

medlemsbeslutning hæfter du for udskiftning til og 

med stophane. Udskiftede ure SKAL afleveres på 

kontoret. Når du forlader din have for sommeren er 

det vigtigt at du sikre ur og hane imod frosten – dæk 

derfor til med en form for isolering. 

Forsikring: 

Vi har en kollektiv forsikring ved Alm. Brand, som 

dækker hus og løsøre. Præmien er kr. 860,00/år og 

opkræves i januar, via havelejen. Er du ikke allerede 

medlem, kan du blive det ved at kontakte vores 

kontor i haveforeningen – senest 1. november, hvis 

du vil være dækket fra 1. januar 2017.  

Ny hæk? 

Ønsker du at skifte din tjørnehæk ud med en 

ligusterhæk, kan bestyrelsen formidle kontakt til en 

som, mod betaling, hjælper med at få hækken taget 

op. Bestyrelsen kan indkøbe 2-årige, sunde 3-5 

grenet hækplanter til fornuftige penge. Du skal regne 

med 4-5 planter pr. meter. Sidste frist for bestilling af 

hæk m.m. via bestyrelsen er 1. oktober. 

 

Vildkatte: 

Har du uønskede vildkatte/en elsket 

huskat, har vi en dyrlæge-aftale, som 

foretager aflivning, vaccination, 

neutralisering, øre-tatovering til 

mindre penge end vanligt. Ring på 

telefon 20854350 og hør mere om priser etc.  NB: 

Har du ”adopteret” en vildkat i sommers, er du også 

ansvarlig for at katten har et godt liv i vinteren.  

Vores hjemmeside, FB og sms gruppe 

Vores hjemmeside er www.romaltparken.dk –  

 

Password til vores ”private” sider er: romalt. 

Vores FB hedder Haveforeningen Romaltparken og 

hvis du ”liker” vores side får du al fremtidig 

information.  Vi er nylig begyndt, at sende info via 

sms til alle vores medlemmer. Ønsker du ikke disse  

sms kan du blive frameldt ordningen ved at kontakte 

vores bestyrelse. 

 

Oversvømmelser 

Kommunen er gået i gang med at sikre vores diger. 

Der buskryddes i første omgang på diget fra og med 

indkørsel af vej til tækkerørene og langs diget imod 

øst. Herefter bliver diget forhøjet. Efterfølgende 

gøres samme proces mod vest. Forhåbentligt undgår 

vi de store vandskader i den kommende vinter-

sæson. 

Vores birketræer 

Der fældes igen birketræer i januar og februar 

måned. ”Entreprisen” er gået til KFUM Sct. Clemens 

spejderne(gruppe), som får træerne for at rydde. 

De træer som allerede er fældet sælges – Er du 

interesseret i at købe: kontakt bestyrelsen. 

Pind-svine 

Vi har ikke mange af disse små dyr 

tilbage i vores natur – desværre. Det 

er dog muligt at hjælpe pindsvinene 

til et bedre live og måske få endnu 

flere pindsvin i vores haver. 

Pindsvinenes Venner har en 

hjemmeside http://pindsvin.dk/.  

På siden kan du bl.a. læse, at det vil være en god 

hjælp at gøre et ”pind-svine-madsted”, at sikre tørre 

steder i haven og passe på når du rydder hvor 

pindsvinene kan finde på at bo.  

 

Vores Containerplads 

Vores containere til restaffald tømmes sidste gang 

torsdag den 3. november. Herefter sættes 

containerne væk og muligheden for at komme af 

med affald er slut for denne sæson. 
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