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Agurketid i Australien 2010... 109,21cm... ! 
 
 
Sommeren i det herrens år 2011 blev så det tidspunkt, hvor 
børnene efter flere års venten endelig atter kunne sætte af til en 
gyngetur eller grave efter eventyr i sandkassen.  
Temmeligt provokerende har vi voksne i længere tid præsteret, at 
drille dem med en sandkasse uden sand og en gynge uden 
gynger!!!  
Det har krævet en del praktisk indsats at få konstruktionerne på 
plads. Det har osse krævet lidt økonomi til tømmer, kæder og 
diverse skruer og beslag. Overordnet set kan man dog sige, at det 
i og for sig ikke har været så indsatskrævende at få redskaberne 
op og stå eller gravet ned.  
Men SIKKERHEDEN!! TRYGHEDEN ... Både for børn, forældre og 
ikke mindst i dette tilfælde – bestyrelsen... Haveforeningen...  
Vi er et offentligt tilgængeligt areal, og skal således sikre at vores 
legeredskaber opfylder lovens krav om sikkerhed.  
Derfor har den største udfordring været, at finde den bedste 
løsning på dette. Og derfor har den største økonomiske 
udskrivning været, at lægge gummimåtter ud under gyngerne.  
Så nu kan de små og større kaste sig frit svævende ud i det blå, 
og lande rimeligt blødt. Og vi andre kan læne os roligt tilbage og 
beskæftige os med noget andet, forhåbentligt mindre risikobetonet.  
 



Så langt, så godt. Budgettet til legepladsen har været et 
diskussionsemne i foreningen, og nu er budgettet brugt. Og der er 
jubel på fællesarealet.  
 
Og så til nogle andre godbidder: 
 
Lågelåsning 
Vi vil, på foranledning, henvise til Generalforsamlingsbeslutning 
om, at hovedporten i princippet skal være åben mellem kl. 08 – 20  
De andre låger skal være aflåsede. Der er således ikke mulighed 
for, at lade låger stå åbne i forbindelse med fester i fælleshuset.  
Forslag til ændring/modificering af denne ordning modtages til 
Generalforsamlingen. Indtil da, er reglen gældende.  
 
Skrald efter fest i fælleshus 
Det indskærpes nu. Vi opfordrer til... Hør nu lige efter! .... Vi har talt 
om dette så mange gange .... NU MÅ DET VÆRE LOGIK FOR 
BURHØNS!!   
Når man holder fest i fælleshuset indgår der erfaringsmæssigt en 
del madaffald – madrester – evt. brugte paptallerkner i 
skraldeposen...  
DET SKAL MAN SELV BORTSKAFFE! DET MÅ IKKE KOMMES I 
CONTAINEREN!  
Det fremgår af udlejningspapirene, opslag på containeren,  og det 
er tidligere blevet meddelt i nyhedsbreve.  
Årsagen er, naturligvis, at tingene rådner – stinker af h.til – og gør 
livet surt for de haveejere der ligger op til containerpladsen.  
Vis noget hensyn til disse stakkels foreningsmedlemmer, der 
ligesom os andre er udstyret med næser og andre sanseorganer!  
Bestyrelsen har hidtil ikke været ude med den store pisk, hvad 
dette angår – men vi har mandat til at pålægge skyldige 
affaldsterrorister en ekstra tømning af containeren i fald det ikke 
fungerer for burhønen... Det kommer til at koste!  
DER MÅ IKKE KOMMES ORGANISK MATERIALE I 
CONTAINEREN!  
-Hérunder burhøns!  
 
Genbrug 
Området bag ved containeren er blevet taget i brug som 
genbrugsplads. En glimrende idé, synes vi.  



Vi tillader os hermed at hjælpe lidt på vej med nogle rimelige råd 
og vejledninger: 
Henstillet genbrug skal mærkes med dato og havenummer.  
Hvis tingene ikke er genbrugt inden for en  2 ugers tid skal man 
selv bortskaffe kommoden, sofaen eller hvad der nu er tale om.  
Alt andet skrot – storskrald – skrammel i det hele taget, skal selv 
fragtes bort, med mindre man kan save møblementet i mindre 
stykker, der passer i containeren.  
 
Vandafgift 
Så går den ikke længere! I årevis har vi åbnet for hanen uden at 
modtage en regning for forbruget. Ligesom andre nærliggende 
haveforeninger. Men det har vi nu!  
Gudskelov skal vi ikke betale for VANDAFLEDNING, hvilket faktisk 
er det dyreste ved brug af vandhanen – vi skal kun betale for det, 
der løber ud af den. Vi har nemlig ikke nogen kloak! Summa – 
summarum – Vi har for perioden 31/12 2005 til 31/5 2010 betalt 
48.274,11 kr. Herudover har vi for perioden 31/5 2010til 31/5 2011 
betalt a conto 11.063,28 kr. I alt har vi betalt 59.337,39 kr. 
 
Dé penge har vi klogeligt haft lagt til side, til denne sorgens dag. 
Forældelsesfrister og andet bureukrati kunne ellers have lagt op til 
en pæn bunke penge til andet brug.  
 
Høstfest 
Høstfesten bliver afholdt d. 27/8 
Det er tidliger blevet annonceret at der i dagens anledning vil blive 
afholdt konkurrencer inden for frembringelser i de enkelte haver.  
Den største tomat!  
Den længste solsikke!  
Den mindste kartoffel! 
Den stærkeste chili! (hvem tester? )  
Den tungeste squash! 
Den længste agurk! (Charlie har i øjeblikket en krabat på 42cm. 
hængende ... – I sit drivhus, altså! )  
 
Sct. Hansfest 
-Husk lige evt. at tage en pind eller to eller svigermor med til bålet 
til Sct.Hansfesten d. 23. juni.   
 
Drænrør og piletræer 



De to swinger bare ikke sammen! Set fra vores synspunkt!  
Vi har drænrør liggende i terrænnet, og de er jo selvfølgeligt 
vandførende.  
Piletræer elsker vand! Piletræer har nogle evner til at finde vand 
med deres rødder! Rigtigt gode evner ...  
Så hvis man planter et piletræ oven på et dræn, eller i umiddelbar 
nærhed af dette, så stikker piletræet selvfølgeligt snuden ned i 
drænet og drikker.. Fint nok, men rødderne stopper drænet!.  
Og så fungerer drænet ikke mere.. Piletræet er ligeglad, det finder 
bare et andet sted. Og vi har ikke noget fungerende dræn, fordi det 
er fyldt op med rødder.  
Derfor – kære haveejere – vedlægger vi en tegning over drænet.  
Hvis i har plantet pil ovenpå drænet skal det fjernes!. Pilen, altså!  
Det er surt for dem af jer, der har gjort det, men der er ikke nogen 
vej udenom.  
Vores dræn er vigtige, da vi befinder os på gammel, hårdt 
komprimeret losseplads, hvor vandet har dårlig mulighed for at 
sive længere ned i undergrunden. – Hvor det i øvrigt hurtigt vil 
støde på grundvandet.  
 
Dette var ordene for nu. Må sommeren blive solrig, varm og 
favnende. Med passende nedbør.  
I ønsket om en god havesæson til jer alle 
 
bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 


