Møllehøj Information
Formandens klumme
Kære medlemmer af Of-Møllehøj så nåede vi frem
til Sankt Hans og vi har jo desværre måttet opgive at holde vores traditionelle bål og festlig komsammen. Det skyldes manglende tilslutning og
hjælp til festudvalget. Bestyrelsen har nu igangsat prøve opstilling for test af elektroniske vandmålere det betyder at der opsættes to antenner
En på 40 m. Bæltet og en på laden samt elektroniske vandure i yderpunkterne af området. Selve
montagen af urene starter op i august efter ferien, i vil alle få en mail eller SMS om hvornår i får
besøg af VVS-montøren.
Vi starter op på område vandring lige efter Sankt
hans så i må gerne se at få gang i oprydning omkring parcellerne, græsklipning, hækklipning,
alm. oprydning, står traileren inde på parcellen?
Osv. Vi har langt om længe fået Htk til at rydde
op på pladsen bag Foreningshuset så skal vi ikke
se om det kan holdes pænt? Jeg skal hermed opfordre til, at dem der har muligheden, kører deres
affald på genbrugspladsen.
Til de nye i Møllehøj velkommen til og husk hvis i
skal bygge om eller til “ skal i indlevere tegninger
til bestyrelsen jeg vil anbefale at alle sætter sig
ind i reglerne.
Med ønsket om en god sommer til jer alle.
Jan Rasmussen

En opgave er at finde løsninger, en anden opgave
er at få indhentet fagteknisk bistand samt priser på
de løsninger vi har på bordet. Og efterfølgende skal
vi jo så have søgt bestyrelsen om midler.
Så så hurtig vi kan kommer, der et tiltag.
Så kære beboer i Møllehøj. Vi arbejder på højtryk
og imens vil vi bede den enkelte beboer om at sørge for at gæster og andre der har ærinde til dit
hus, får besked fra dig om at overholde hastigheden.
Nyd vores dejlige område medens du overholder
hastigheds begrænsning.
Du kan jo allerede begynde at geare ned til et afslappende ophold i vores dejlige område, når du
kører ind, og ikke først når du når dit hus.
Desuden kan du så starte 5 minutter før, når du
kører hjem/ ud igen.
Pleace. Sænk farten.
Det er andres liv og lemmer der er på spil når hastigheden nærmer sig 70 km i timen på vores veje.

På vegne af vejudvalget Dorte Dam Jensen

o0o
o0o

Møllehøjs nye bestyrelse marts 2019

Nyt fra dit vejudvalg.
På generalforsamlingen blev der nedsat et vejudvalg, hvis fornemmeste opgave er at få sænket
hastigheden på vores veje til de ønskede 15 km. i
timen.
Lige nu er mit udspil til jer at udvalget arbejder
intenst på at få løsninger i spil.
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Møllehøj Information
Bestyrelsen kan træffes på:

og frostvejr.

•

Det er optimalt, hvis insekthotellet er indrettet på
en sådan måde, at det tilgodeser forskellige typer
af insekter. Mange insekter har nemlig svært ved
at finde egnede steder, hvor de kan opholde sig.

Tirsdagstelefonen 22 52 08 78
er åben hver tirsdag i tiden 1800—2000

•

Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset
den anden og fjerde søndag i tiden 1000 —
1200

•

Eller på mail: bestyrelsen@of-mollehoj.dk
o0o

Et insekthotel skal indrettes med flere forskellige
rum, således at flere forskellige typer af insekter
kan anvende dem. Det kan indrettes med en lejlighed i midten, som yder beskyttelse og beboelse
til guldøjer, mariehøns og ørentvister. I lejligheden
kan du med fordel placere fine strå bagerst, så
insekterne også kan overvintre derinde.
Toppen af insekthotellet er indrettet med hule
stænger og huller i forskellige størrelser, som havens bier er vilde med. Bierne er særlige vigtige
insekter i haven, fordi de hjælper med at bestøve
træer, buske og blomster.
Bierne bruger også insekthotellet til at lægge æg i.
Mange vilde bier forsejler deres huller med ler eller muldjord, så der er klart en fordel at have ler,
muld, sand og vand i nærheden af hotellet. Også
træstykkerne i bunden af insekthotellet er gode til
at tiltrække forskellige insekter.
Placering af insekthotel

Insekter hjælper med bestøvning
Insekter er vigtige i vores haver, fordi de bestøver
havens blomster, de fungerer som føde for andre
dyr, eksempelvis fugle og pindsvin, og så fremmer
de biodiversiteten. Insekter er simpelthen en nødvendighed i haven.
Det betyder midlertidig ikke, at de absolut skal
summe rundt på dit yndlingssted i haven. Du kan
nemlig placere et insekthotel bagerst i haven, så
du både får gavn af insekterne samt fred og ro
omkring havebordet.

Som nævnt, behøver du ikke placere insekthotellet
lige der, hvor du opholder dig mest i haven. Selvom insekterne er nyttige, kan de hurtigt blive
trælse at have flyvende om hovedet, når du prøver at slappe af eller lave havearbejde.
Derfor anbefales det , at du placerer insekthotellet
bagerst i haven på et solrigt sted, der er beskyttet
mod direkte blæst og regn. Hotellet må dog gerne
blive vådt, da fugten også er vigtig for insekternes
trivsel.
Insekthotellet skal hænge 1,5 – 2 meter over jorden, så indgangene nemt kan ses af insekterne.
Du får også flere insekter, hvis du:

•
Et insekthotel inviterer insekterne til haven
Ligesom vi opsætter fuglehuse til havens fugle,
kan vi også opsætte ’huse’ til insekterne, så de
kan opholde sig og overvintre i haven. Her er et
insekthotel helt perfekt.
Et insekthotel er et kunstigt skabt habitat, som
giver insekterne et sted at bo, overvintre, formere
sig og søge skjul. Flere forskellige insekter drager
nytte af hotellet, blandt andet bier og sommerfugle, som gerne søger læ i kraftig blæst samt regn-

Undgår at anvende sprøjtemidler i haven

•

Sørger for, at haven er fuld af nektarrige
blomster hele sæsonen

•

Planter hæk og andet buskads tæt, så insekterne kan overvintre

•

Skaber gemmesteder med bunddækkeplanter,
visne blade eller store sten
Husker at stille vand ud til insekterne
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Svampejagt

Væggene lidt skæve stå,
men huset det er stadig blå
Lykken er at eje et lille blåt hus i Agerhaven.
Vores fristed, hvor tiden går langsommere, fra når
vi kommer til vi tager af sted igen.
1.
Hvor vi føler at vi får mere ud af tiden, den
bliver mere vedkommende og værdifuld.
2.
Hvor vi hænger al stress og frustration på
ydersiden af den hvide havelåge når vi er
her, og nyder tiden i fulde drag.
3.
Hvor vi nyder besøgene af familien.
4.
Hvor opgaverne er lystbetonede og ikke
overstiger egne evner og kræfter.
5.
Hvor vi kan følge årets gang i naturen, på
nærmeste hånd.
6.
Hvor man får energi af at iværksætte og følge haveprojekter.
7.
Hvor haven er vores frirum.
8.
Hvor vi møder naboerne og andre beboere
over hækken, i haven, til hyggeligt samvær i
Laden, i stuerne, og andre sammenkomster.
9.
Hvor vi glædes ved at møde nye mennesker,
og se hvad det kan bibringe af venskabsformer.
Sommerferien står for døren, og som vanligt
flytte vi ind i Drømmehaven for at lade den
være udgangspunkt for de kommende tre uger.
God sommer til os alle!
Hilsen Dorte og Svend Erik

Der er spiselige svampe i krat & skov det meste af
året – men sensommeren & efteråret frembyder
det største udbud. Hvis man kender stederne
(svampeplukkere holder de gode steder hemmelige) er der mulighed for at finde rørsvampe, champignon og kantareller.
Desværre er der også giftige svampe – spis derfor
ikke svampe du ikke kender.
Spiselige svampe
Markchampignon – både hvid & brun
Kantarel – både almindelig & tragt/trompet
Karl-Johan svampe
Giftige svampe
Fluesvampe – både hvid, rød & grøn
Satans Rørhat – det siger næsten sig selv.
Udover de nævnte svampe findes der utal af svampe, men så skal man have et bedre kendskab end
jeg har
Er der nogen læsere der kan & tør være leder af en
svampetur for os interesserede Mølleboere?
I vores område findes der en del svampe – men
jeg har kun turde plukke støvbolden.
Hvis denne artikel har givet dig lyst til lidt fælles
sammenhold ud over fodbold - petanque & minigolf
– vil bestyrelsen gerne have et vink.
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