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 SEPTEMBER 2016 

Nyt fra Kiosken:  

(Åbningstid fredage og søndage kl. 12-19, andre dage kl. 12-17)

 

Varm mad fra kl. 12 til 18.30.    

Pris: kr. 35/kuvert 

Fredage:  

Uge 35: Medister, kartofler og sovs  

Uge 36: Kartoffelsalat m/3 røde pølser 

Uge 37: Millionbøf, kartofler og sovs 

Uge 38: Biksemad med 2 spejlæg 

Uge 39: Mørbradbøf, kartofler og sovs 

Søndage:  

Uge 35: Flæskesteg, kartofler og sovs 

Uge 36: Farsrand, kartofler og sovs 

Uge 37: Gullasch og ris 

Uge 38: Dansk bøf, m/løg, kartofler og sovs 

 

 

Ekstra tilbud:  

Fredag, lørdag og søndag: 

Kaffe med dagens kage – kr. 10 

Franskbrød med ost/dagens pålæg – kr. 15 

Alle dage: 

Kaffe kr. 5  

  

Tilbehør til maden: 

En lille skål salat: kr. 5,00 

Hvidt brød: kr. 5,00 

Til den varme mad, kan frit vælges imellem 

rødkål, agurkesalat, asier eller rødbeder. 

NB: 

Bestil din mad dagen før – så er du 

sikker på, at kunne få en portion 

Bestil i kiosken eller ring på tlf.: 20 64 96 19. 

Du kan også aflevere en seddel i Kiosken 

med din haveadresse, navn, antal kuverter 

og hvilken dag du ønsker mad. 
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HUSK Vandaflæsning:  

Aflæsning skal indsendes senest 1. september 

HaveNyt September er udsendt til din privat-

adresse. Modtages dette ikke med posten,  

bør du kontakte kontoret. 

Næste HaveNyt kommer til november. Indlæg 

skal fremsendes senest 3/10-2016 

Have affald fjernes: 

Skal du have fjernet haveaffald i sække eller 

andet, kan du ringe til kontoret på telefon.:  

20 85 43 50 

Pris er kr. 10.00/sæk. Andet: pris aftales 

Hække klippes: 

Husk hækkene skal være klippet senest 1. 

oktober – på begge sider og i toppen. 

Skal du have hjælp til at klippe hække eller 

lignende kan du ringe til kontoret på telefon 

20 85 43 50. 

Vedligeholdelse af de små sideveje: 

Iflg. vores gamle medlemsbeslutninger skal 

sidevejes holdes som følger: 

Hvert medlem skal rense under sin hæk og sørge 

at der er renset for ukrudt ca. 20-30 cm fra 

stamme og ud mod midten ad sidevejen. Resten 

af sidevejen skal opdeles i det antal dele, som 

der er indgange til fra sidevejen. Hvert medlem 

med en indgang skal holde sin andel af vejen. 

Bliv enig med nabo om opdeling af fællesdelen af 

sidevejen – om den skal være på langs eller 

tværs. Sidevej er til og med ud til slutningen af 

græsarealet på de gennemgående veje. Kontakt 

eventuelt bestyrelsen ved tvivlspørgsmål. 

 

Fællesarbejde i september 

Der er fællesarbejde søndag den 4. og 18. 

september.  

Se mere herom i HaveNyt (september nr.) 

Nyt Vandur/skift af stophane 

Medio september sendes brev til de 

medlemmer, som skal have nyt vandur/skiftet 

stophane. I brevet vil det blive oplyst pris og 

hvordan/hvornår dette sker.  

Ny hæk og forsikring  

Se mere herom i HaveNyt (september nr.) 

Salg af lodder: 

Du vil få besøg i/ved din have for salg af lodder 

lørdage eftermiddage 

Vej 8 (Romaltparken Øst) 

Ultimo september vil der blive etableret 

græsrabatter på Romaltparken Øst (iht. tidligere 

medlemsbeslutning). Medlemmer på vejen vil 

blive kontaktet 3-4 dage før via 

sms/telefonopkald, således at biler/trailere kan 

være fjernet. Eksisterende ral, hvor der skal 

gøres græsrabatter, vil blive fjernet. Frivillige 

hjælpere til dette projekt er velkomne – kontakt 

venligst bestyrelsen, således at vi kan oplyse, 

hvornår der bliver brug for ekstra ”man-power”. 

Stille-tid er slut 

Fra 1. september må der igen bruges 

motorredskaber helligdage, lør- og søndage 

eftermiddage. Stille-tiden fra kl. 12.00 disse dage 

er slut. Stille-tid starter igen 1. maj 2017.

 

Du/I ønskes god september  

              Venligst 

Købmand og bestyrelse 
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