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MØLLEHØJS BESTYRELSE 
 

Formand   Ditte Schultz 
Kasserer  Jim Voss 
Næstformand  Brian Mondrup Sørensen  
Bestyrelsesmedlem Tom Glückstadt 
Bestyrelsesmedlem Henrik Mogensen 
Bestyrelsessuppleant Lone Falkenberg 
Bestyrelsessuppleant  Martin Jensen 
 

Redaktør  Bestyrelsen 
Ansvarshavende Formanden 
Blad udvalg  Bestyrelsen + Supplanter 
 
Møllehøjs kontortid 
 

Fra 1. april - 30. september 2012 
Sidste søndag i hver måned kl. 09.00 - 11.00 
Åbningstid i Foreningshuset Fritidshaven 217 
(med mindre andet annonceres) 
 
Telefontider: 
 

Tirsdag kl. 18:00 - 20:00  
Tlf. 2252 0878 
 
Møllehøjs postadresse: 
 

OF-Møllehøj  
Kallerupvej 43  
2640 Hedehusene 
Mail: OF.MOLLEHOJ@GMAIL.COM 
Hjemmeside: WWW.OF-MOLLEHOJ.DK 
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FORMANDENS INDLÆG 
 
Sæsonen er stille og roligt i gang. 
Der er så småt begyndt, at komme liv i Møllehøj. 
Haverne summer af liv og mange steder bliver der plantet, luget, 
og igen kan man dufte den herlige duft af nyslået græs. 
 
Bestyrelsen har allerede nu fastsat datoer for 
områdevandringerne. 
Så ved du/I allerede nu, at der er ting på jeres parcel, der trænger 
til en kærlig hånd, så kan det nås endnu. 
 
Bestyrelsen har besluttet igen, at gå tilbage til kun, at holde 
søndagsåbent sidste søndag i måneden fra kl. 9.00 - 11.00,  
Her er der mulighed for, at kigge forbi Foreningshuset i 
Fritidshaven 217, hvis der er ting / emner I mener, at bestyrelsen 
skal involveres i. Desuden er der tlf. tid hver tirsdag fra 
kl. 18.00 - 20.00 på tlf. 22520878.  
 
Som nævnt andetsteds i bladet er der sæsonstart på Minigolf 
banerne onsdag d. 23. maj kl. 18.30, hvor vi håber rigtig mange 
vil benytte lejligheden til, at kigge forbi for, at se det dejlige 
område, hvor banerne er placeret. Banerne kan lånes af alle 
Mølleboere.  
 
Mange sommerhilsner 
Formand, Ditte Schultz 
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INFO FRA REDAKTØREN 
 
Ønsker man at få et indlæg i Møllehøj Information, skal dette 
være af sådan en kvalitet at det kan bringes i bladet, og ikke kopi 
af kopi, eller et stykke udklippet avis med kuglepen på. 
Kvaliteten skal være skrevet som en mail eller anden digital form, 
så det er til at sætte over i bladet, uden nogle form for 
Omskrivning, redigering eller andet. 
 
Send/Aflevere dit indlæg til Møllehøjs redaktør, på en af følgende 
3 måder: 
 

● Via mail. 
● Afleveres i postkassen ved foreningshuset. 
● Afleveres i postkassen ved Laden. 

 
Mail: REDAKTOER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM 
 
Alle indlæg skal være redaktionen i hænderne, senest d. 15. i 
hver mdr. kl.12 (15 marts, 15 april, 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 august og 15 september). 
Afleveres et indlæg for sent, vil det blive bragt i det næste blad. 
 
Alle indlæg vil blive gennemset og godkendt af den samlede 
bestyrelse og supplanter, inden den vil blive trykt i bladet. 
 
Skulle der mod forventning være et indlæg, der af en eller anden 
grund, ikke kan trykkes i bladet, vil det medlem der har indleveret 
indlægget, få besked om hvorfor, hvis dette er muligt. 
 
Venlig hilsen. 
Redaktøren 
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SYN AF HUSE I OF MØLLEHØJ 
 
Byggeri i OF-Møllehøj. 
I oktober 2011 har Høje Taastrup Kommune og Omegnens 
Fritidshaveforening afholdt møde. 
Høje Taastrup Kommune fremlagde at de som overordnede 
planmyndighed skal stå for vurderingen om et byggeri er i 
overensstemmelse med den deklaration, der er gældende for 
OF Møllehøj. 
Det betyder, at kommunen fremadrettet er den myndighed man 
skal kontakte, hvis man har spørgsmål vedrørende byggeri i 
OF-Møllehøjs område.  
 
Hvorfor er det specielt at bygge i OF-Møllehøj?  
OF-Møllehøj ligger i planlægningsmæssig henseende i landzone 
der i princippet skal friholdes for byggeri der ikke er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget, men deklarationen 
fastlægger bebyggelse og benyttelsen for området. 
Kolonihavehuse er ikke omfattet af bygningsreglementet, men 
reglementets beregningsregler vedrørende etagearealer er 
gældende. 
Alle sanitets- og kloakarbejder skal udføres af autoriserede 
mestre og kommunen skal have besked om hvem der har udført 
arbejdet. 
Der kan kun bygges efter reglerne i den for området gældende 
deklaration. Deklarationen kan findes på denne hjemmeside:  
HTTP://WWW.OF-MOLLEHOJ.DK 
 
Skal jeg have tilladelse til at bygge?  
Det kræver ikke byggetilladelse at bygge et kolonihavehus, men 
deklarationens bestemmelser skal nøje overholdes. 
Det er den enkelte kolonihaveejer, der er ansvarlig for dette. 
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Derfor er det en god ide, at indsende tegninger 
(situationsplan, facadetegninger, materialeliste), vedrørende dit 
ønskede byggeri til kommunen og til OF-Møllehøjs bestyrelse, 
før du begynder at bygge. 
Kommunen vil så kontrollere, om det fremsendte overholder 
deklarationens bestemmelser og meddele dig og bestyrelsen 
resultatet. 
 
BBR-meddelelsen er et vigtigt dokument:  
Når du er færdig med byggeriet, skal du meddele ændringer til 
kommunen, der så vil indberette dem til BBR-registret. 
Det er vigtigt, både fordi det er lovpligtigt, men også i forbindelse 
med en køb/salgs situation. 
Du er selv ansvarlig for BBR-oplysningerne og du bør kontrollere 
din BBR-meddelelse på WWW.OIS.DK. 
Er der uoverensstemmelser mellem oplysningerne og de 
bygninger som du faktisk har på grunden, bør du hurtigst muligt 
få afklaret med kommunen, om byggeriet er i overensstemmelse 
med deklarationen. 
Er det tilfældet kan du få ændret BBR-meddelelsen, ellers skal 
der ske en lovliggørelse.  
 
Hvorfor skal min grund synes af bestyrelsen ved 
overdragelse til nyt medlem?  
Ved overdragelse af parcellen til et nyt medlem skal 
lokalbestyrelsen lave en besigtigelse af parcellen, jfr. OF’s 
vedtægter § 19. Vedtægterne kan du finde på hjemmesiden: 
HTTP://WWW.OF-FRITID.DK/INDEX.PHP/VC 
 
Besigtigelsen tjener bl.a. det formål, at få aflæst vandmåleren og 
samtidig påse, at bestemmelserne i deklarationen og 
ordensbestemmelserne for Møllehøj er overholdt. 
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Er bestyrelsen i tvivl om byggeriets lovlighed i forhold til 
deklarationen, forelægges dette kommunen til vurdering. 
De foretagne besigtigelser skal bl.a. sikre, at vi undgår at 
områderne forfalder og derved mister værdi som rekreativt 
fritidsområde. 
Hvis bestyrelsen i forbindelse med besigtigelsen konstaterer, at 
bestemmelserne ikke er overholdt, er bestyrelsen pligtig til at 
orientere medlemmet om de ulovlige forhold. 
Herefter er det alene op til medlemmet at kontakte Høje Taastrup 
Kommune, så kommunen kan vurdere om der skal meddeles 
påbud eller om forholdet eventuelt kan lovliggøres ved, at der 
tillades en mindre afvigelse i forhold til deklarationen.  
 
Ud fra ovenstående sammendrag af fremtidig syn af parceller i 
OF Møllehøj har bestyrelsen sammenfattet forretningsgange ud 
fra scenarierne: 
 

● Lovliggørelse 
● Til-/ ombygning  
● Salg 

 
Forretningsgang ved lovliggørelse: 
HTK vil fremadrettet behandle alle sager angående lovliggørelser 
af parceller. 
Derfor skal parcelejere henvende sig til HTK for afslutning af 
sagen eller spørgsmål. 
 

Høje Taastrup Kommune 
Teknik- og miljøcenter 
Bygaden 2 
2630 Taastrup 
Tlf.: 43 59 10 00 
Att.: Arkitekt, Gitte Cassias 
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Det skal dog bemærkes, at alle parceller stadig skal være i 
overensstemmelse med OF’s deklaration.  
Såfremt at en parcel ikke er i overensstemmelse med OF’s 
deklaration, og parcel ejeren alligevel har fået en skriftelig 
godkendelse fra HTK, skal denne sendes til OF Møllehøj.  
Dog anses det af OF Møllehøj, at være god foreningskultur, at 
alle skriftelige godkendelser fra HTK, samt tegninger over den 
godkendte parcel, sendes til OF Møllehøj, så disse kan arkiveres 
i parcellens sagsmappen. 
 
Forretningsgang ved til-/ ombygning: 
Det er ejers valg om man vil melde sin ombygning/tilbygning til 
HTK. Ifølge HTK må parcel ejere bygge når som helst, så længe 
man overholder HTK’s regler. Man er i OF Møllehøj underlagt 
kolonihave lignende tilstande, og parcel ejere behøver derfor ikke 
have en Bygningstilladelse.  
Ønsker parcel ejer et udsagn om ombygningen/tilbygningens 
lovlighed, kan ejer sende tegninger og materialebeskrivelse til 
HTK, hvorefter HTK vil give et skriftligt udsagn om den ønskede 
ændring. Svar tiden forventes at være 1- 2 uger fra HTK. 
Det skal dog bemærkes at alle ombygninger og tilbygninger skal 
være i overensstemmelse med OF’s deklaration. 
Derved skal tegninger godkendes af OF Møllehøj. 
Overholder ombygningen/ tilbygningen ikke disse, skal der fore-
ligge en skriftelig godkendelse fra HTK af ombygningen/ tilbyg-
ningen. 
Det anses af OF Møllehøj, at være god foreningskultur, at alle 
skriftelige godkendelser, samt tegninger over den godkendte 
parcel/tilbygning/ombygning, sendes til OF Møllehøj, så disse kan 
arkiveres i parcellens sagsmappen. 
 
Forretningsgang ved salg: 
Ved salg af parcel skal parcelejeren sikre at OF Møllehøj har 
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tegninger der stemmer overens med de faktiske forhold på 
parcellen. OF Møllehøj skal konstatere at parcellen er i 
overensstemmelse med OF’s vedtægter, samt aflæse vandmåler 
til vandregnskabet.  
OF Møllehøj’s gennemgang af parcellen er ikke en lovliggørelse 
af parcellen, da OF Møllehøj ikke er byggemyndighed, men synet 
er en overordnet kontrol af at deklarationen er overholdt. 
Finder OF Møllehøj uoverensstemmelser i forhold til 
deklarationen kan parcel ejer gøre følgende: 

1. Udarbejde uoverensstemmelser omkring det ulovlige 
byggeri. Alternativt at udarbejde dispensationsansøgning 
med tegningsmateriale til HTK.  

2. Kontakte HTK for en besigtigelse af parcellen.  
Vurdere HTK at boligen er i overensstemmelse med HTK regler 
eller gives der dispensation af nogen form, skal der bedes om en 
skriftelig godkendelse. Parcellen vil herefter blive godkendt af 
OFM, da HTK’s syn betragtes som  værende gældende. 
Svaretiden forventes at være 1- 2 uger fra HTK. 
Ydermere er det ved besigtigelsen bestyrelsens ansvar at påpege 
grundens ryddelighed, da denne skal overholdes i forhold til OF’s 
ordensbestemmelser. Ved salg af parceller hvor der foreligger 
tegninger og godkendelse fra HTK, vil OF Møllehøj konstatere at 
parcellen er i overensstemmelse med den foreliggende 
godkendelse. Såfremt at parcellerne ikke overholder godkendel-
sen er det sælger pligt at bringe dette i orden. Enten ved en ny 
godkendelse eller ved at bringe parcellen i overensstemmelse 
med godkendelsen. Det anses af OF Møllehøj, at være god for-
eningskultur, at sælger ved sin anmeldes om salg udlevere teg-
ninger og eventuelle godkendelser fra HTK omkring de faktiske 
forhold på parcellen til OF Møllehøj. Bemærk at tegninger skal 
være påtrykt med udvendige mål, da det er dem der er gældende 
for opmålingen. Udvendige mål måles fra soklen. 
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OMRÅDEVANDRING 2012 
 
Så er sæson 2012 godt i gang, det betyder at bestyrelsen 
kommer på områdevandring d. 13 maj. 
Vi opfordrer alle til at kigge på deres parcel og få ryddet op, hvor 
det er tiltrængt. 
Bestyrelsen håber alle parceller vil få en fremragende sæson 
med masser af sol, så vi kan nyde vores dejlige møllehøj. 
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MØLLEHØJ MINIGOLF & PETANQUE 2012 
 

 
 

SÆSONSTART ONSDAG D. 23. MAJ KL. 18.30 
 

Sæsonen startes op den nævnte dato, hvor alle nu har chancen 
for, at kigge forbi minigolf banerne, og hilse på de parcel ejere, 
der sommeren igennem spiller minigolf/petanque hver onsdag.  
 
Startende onsdag d. 6. juni og følgende onsdage sommeren 
igennem bliver, grillen tændt kl. 18.00, hvor man griller sit 
medbragte kød og pølser. 
Derefter går man over til den mere ”alvorlige” del. 
Nemlig indbyrdes konkurrencer i både minigolf og petanque. 
 
På selve dagen for sæsonstart vil der blive serveret en øl/vand 
eller et glas vin med lidt chips til. 
 
Vi håber, at rigtig mange, også nye parcel ejere, vil benytte lejlig-
heden til, at kigge forbi og se de dejlige faciliteter. 
 
Har Du/I spørgsmål besvares de af Inge & Mogens Eiersted i 
Agerhaven 57, eller ved henvendelse på forenings tlf. 2252 0878.  
 
Lånekupon til 1 stk. bold og 1 stk. køl, findes på sidste side i 

bladet, samt kort over lokationen af Minigolf & Petanque  
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O.F. Omegnens Fritidshaveforening 

Lokalafdelingen Møllehøj  ●  Kallerupvej 43  ●  2640 Hedehusene 

 

 
Du bedes udfylde blanket til Møllehøj’s vandafregning 

 

Navn:      

Folkeregister adr.:      

      
Bank / Giro registrering 
nr.:    

Have.:  nr.:  pc.nr.: 21 
      

Dato:  /  - 2012  

Underskrift:      
 

Hjælp Møllehøjs kasserer og dermed også dig selv med at spare 
tid og penge!. Det en meget tidskrævende hvert år at skulle 
udskrive mange checks og det koster penge for dig, nemlig p.t. 
18,- kr. som bliver modregnet ved hver cheks udskrivning, så 
derfor denne opfordring: 
Send dit bank reg. nr. og bank kontonr. til Møllehøjs kasserer, på 
en af følgende 3 måder: 
 

● Via mail 
● Afleveres i postkassen ved foreningshuset. 
● Afleveres i postkassen ved Laden. 

 

Mail: KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM  
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OVERDRAGELSE AF PARCEL 
 
Overdragelse af parcel til ægtefæller, forældre, børn eller 
samlever m. fl. 
Uden ændring af depositum. (Vedtægternes § 16 A). 
 
Hvordan er proceduren og hvilke papirer skal anvendes: 
 
Overdragelse fra ægtefælle til ægtefælle: 
Overdragelsen foregår på OF`s kontor (Gothersgade).  
Ægtefæller medbringer overdragelsesdokument, andelsbevis og 
erklæring ved salg fra lokalbestyrelsen max. 6 mdr. gammel. 
Det vil sige, at man i forvejen har kontaktet lokalbestyrelsen og 
anmodet et bestyrelsesmedlem om at syne fritidshus og parcel 
for at få konstateret om fritidshuset er i overensstemmelse med 
godkendte tegninger og myndighedskrav i øvrigt. 
Såfremt der er tinglyst skøde på fritidshuset 
(kan kontrolleres på tinglysningskontoret) skal der tinglyses nyt 
skøde, således at navne på overdragelsesdokumentet svarer til 
navne på skødet på bygningerne (Bygning på lejet grund). 
 
Overdragelse til forældre, børn i lige linie samt til samlever:  
Overdragelsen foregår på OF`s kontor (Godthersgade). 
Overdrager, medbringer overdragelsesdokument, andelsbevis og 
erklæring ved salg fra lokalbestyrelsen som ovenfor beskrevet. 
Evt. skøde på fritidshuset skal ligeledes som ovenfor 
beskrevet. Par cellen kan kun overdrages i lige linie til forældre, 
børn og børnebørn, men ikke f. eks. Disses evt. ægte-fæller. 
Såfremt et ægtepar der begge har brugsret til en parcel vil 
overdrage denne til den ene ægtefælles forældre, børn eller 
børnebørn må den ene ægtefælles møde med en erklæring hvori 
vedkommende fraskriver sig brugsretten 
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til parcellen og det indbetalte depositum. 
Samlevere skal kunne dokumentere at de har boet sammen i 
minimum 2 år. 
 
Overdragelse ved dødsfald:  
Har et ægtepar begge brugsret til en parcel og den ene ægtefælle 
dør, sker der ingen ændring af depositum og ændring af 
overdragelsesdokument. Den efterlevende ægtefælle skal kun 
fremsende skifteretsattest hvori det fremgår at vedkommende 
hensidder i uskiftet bo, hvorefter foreningen skifter navnet i 
foreningens medlemskartotek. Der skal ikke udfærdiges erklæring 
fra lokalbestyrelsen. Såfremt der ønskes udfærdigelse af nyt 
overdragelsdokument kan dette naturligvis lade sig gøre.  
 
Overdragelse ved dødsfald til arvinger i lige linie: 
Dør et medlem og hus og parcel skal arves af efterladte i lige linie 
med afdøde skal overdragelsen foregå på OF`s  
kontor (Gothersgade). Arving/er skal medbringe skifteretsattest, 
afdødes overdragelsesdokument, andelsbevis og 
erklæring fra lokalbestyrelsen som ovenfor beskrevet. 
Evt. skøde på fritidshuset skal ligeledes ændres som ovenfor 
beskrevet. Ønsker arving/er ikke at beholde hus o parcel skal 
salg foregå som beskrevet i artiklen 
”Salg af hus + overdragelse af parcellen”. 
 
Overdragelse ved dødsfald til arvinger der ikke er i lige linie: 
Overdragelse skal foregå som beskrevet i artiklen ”Salg af hus + 
overdragelse af parcellen” dette gælder både ved salg og såfremt 
en arving/er beslutter at beholde hus og parcel. 
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KASSEREREN ORIENTERER 
 
De udsendte vandafregninger afregnes som beskrevet i OF  
Møllehøjs vandvedtægter: 
Såfremt tilbagebetaling skal ske! sker der følgende: 
Beløbet overføres til medlemmets giro-bankkonto nr. i perioden 
20 - 31 maj 2012. For medlemmer der ikke ønsker eller har 
meddelt deres giro-bankontonr. sendes en check til medlemmets 
folkeregisteradresse efter d. 1. juli 2012. minus fradrag for 
checkgebyr og porto pt. 18,- kr. Såfremt medlemmet skal afregne 
til OF Møllehøj ved giro eller bank og beløbet ikke er modtaget 
senest 1. juni 2012. afsendes der rykkerskrivelse med pålæg af 
rykkergebyr (p.t. 300,-). Som ny kasserer, der for første gang 
laver og udsender vandafregninger er der flere af de indsendte 
vandmålertal ! jeg ikke tror på holder vand (ha ha)! jeg citerer fra 
vandvedtægterne som beskriver: 
 

Vandmåleren er medlemmets ejendom. 
Det er medlemmets pligt jævnligt at efterse måleren for at 

kontrollere om denne er defekt!. 
 
Ud fra den viden at det er alle medlemmer der skal betale for alt 
det vand der bliver brugt eller ikke bliver oplyst rigtigt eventuelt på 
grund af defekte målere skal det oplyses at Bestyrelsen har 
behandlet ovennævnte og kan meddele at vi i nærmeste fremtid 
vil kontakte flere medlemmer for at kigge på deres målerforbrug. 
Har man spørgsmål til kasserer, er man også altid velkommen til 
at kontaktet kassereren på mail, eller på forenings telefonen i 
åbnings perioden. 
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Mange udsendte vandafregninger kommer retur fra  
postvæsenet!!!! Mangelfulde adresser - manglende 
postkasse - ubekendt på adressen - flyttet, 
ny adresse Ukendt? - o.s.v. 
 
Hvis i vil være sikre på at få vandafregningen afregnet til ti-

den - så husk at få ovennævnte adresser i orden, tak. 
 
Alle medlemmer ønskes en god og varm sommer.   
Kasserer, Jim Voss. 
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EFTERLYSNING ! ! ! 
 
Vi har i år, fået nogle frivillige, til at arrangere, vores traditionelle 
fester, men vi mangler nogle, som vil være os behjælpelig, med 
at rejse vores telt til Skt. Hans. 
 
Vi håber, der er nogle, som melder sig, da der ellers ikke 
kommer noget telt. 
Dette syntes vi er synd for hele arrangementet. 
 
Frivillige kan ringe til forenings tlf. 22 52 08 78 
tirsdag kl. 18.00 - 20.00, eller til bestyrelsesmedlem 
Henrik på tlf. 31 27 06 43. 
Du/I er også velkommen til at smide en besked i postkassen ved 
foreningshuset, eller kigge forbi foreningshuset ved næst 
kommende åbningstid, som er søndag d. 27 maj fra 9.00 - 11.00. 
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NYTTIG INFORMATION ANG. 
LEJE AF OF MØLLEHØJS LADE OG/ELLER TELT 
 
Som parcel ejer i OF Møllehøj har du mulighed for, at leje Laden, 
Teltet, Borde og/eller Stole til afholdelse af div. arrangementer. 
 
Pris for leje af: 
 

● Laden incl. borde og stole kr. 800,- 
● Telt incl. borde og stole kr. 800,- 
● Stol pr. stk.  kr.     5,- 
● Bord pr. stk.  kr.   10,- 
     Borde findes i 2 størrelser:  
     70 x 160 cm. og 70 x 180 cm. 

 
Taksterne er gældende for år 2012 

 
Regelsæt for leje: 
● Laden skal rengøres og afleveres i samme stand, som den overtages.  
● Skraldesække skal bindes forsvarlig - og må blive stående i Laden efter 
   festen, ved porten. 
● Toiletter rengøres grundigt. 
● Af brandhensyn må der IKKE benyttes levende lys eller anden form for 
   åben ild i laden. 
● Der må IKKE spilles højt musik og musik SKAL slukkes ved midnat. 
   Ved skriftlige og retmæssige klager hvor man kan se hvor klagen 
   Kommer fra, vil depositum ikke blive tilbagebetalt, og det vil ikke 
   være muligt for parcel ejeren af leje igen, inden for de næste 
   24 mdr. fra d.d. 
● Dørene SKAL holdes LUKKET af hensyn til de omkringboende. 
● Der må IKKE parkeres langs med Laden eller på p-plads ved Laden. 
● Der må parkeres langs volden ud mod Kallerupvej. 
● Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring og stand af 
   Laden/Teltet/Stole/Borde, tilbagebetales depositum ikke.  
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ALMEN INFO 
 
 
Officielle flagdage 
 
De officielle flagdage bliver fastsat af 
Kongehuset og Justitsministeriet. 
På officielle flagdage skal alle de 
offentlige myndigheder, der har en 
flagstang, flage. Kongehuset og 
Justitsministeriet har fastsat følgende 
officielle flagdage i 2012: 
 
 
 
● 1. januar: Nytårsdag  
● 5. februar: HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag  
● 6. februar: HKH Prinsesse Maries fødselsdag  
● 6. april: Langfredag (halv stang hele dagen) 
● 8. april: Påskedag 
● 9. april: Danmarks besættelse 1940 
   (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang)  
● 16. april: Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag  
● 29. april: HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag  
● 5. maj: Danmarks befrielse 1945  
● 17. maj: Kristi Himmelfartsdag 
● 26. maj: HKH Kronprins Frederiks fødselsdag  
● 27. maj: Pinsedag 
● 5. juni: Grundlovsdag  
● 7. juni: HKH Prins Joachims fødselsdag  
● 11. juni: HKH Prins Henriks fødselsdag  
● 15. juni: Valdemarsdag og Genforeningsdag  
● 5. september: Danmarks udsendte 
● 25. december: Juledag  
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NYTTIG INFORMATION ANG. 
AFFALD & SKRALD 
 

 
 
 
VEGA Genbrugsstationen 
 
Lervangen 1-3 
2630 Taastrup 
 
Åbningstider: 
Alle ugens dage kl. 10.00 - 18.00. 
Lukkedage: den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar. 
 
 
 
 
 

Afhentning af skrald: 
 
Sæsonperioden (1 april til 30 september). 
Mandag hentes der skrald i Fritids-
haven, Kalleruphaven og 
Mosehaven. 
Tirsdag hentes der skrald i Agerha-
ven. 
 

Vinterperioden (1. oktober til 31. marts). 
Uge 43 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 43). 
Uge 1 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 1). 
Uge 9 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 9). 
 



 

 

22 

Hvis du skal have gæster eller har brug for et festligt indslag til 
børnefødselsdagen, så er området omkring minigolfbanerne 
yderst velegnet til en mindre skattejagt for børnene. 
Og så er det oplagt, at afslutte med en minigolf turnering og 
servere saftevand og boller ved de borde / bænke der er placeret 
ved banerne.  

Lånekupon 
Navn: 
 
Have adr.: 
 
Alle parcel ejere har mulighed for, at benytte minigolfbanerne 
ved, at låne golfkøller, bolde ect. 
 

BANERNE AFLEVERES SELVFØLGELIG TILBAGE I 
SAMME STAND, SOM DE MODTAGES. 
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