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MØLLEHØJS BESTYRELSE 
 

Formand    Ditte Schultz 
Næstformand   Tom Glückstadt 
Kasserer    Jim Voss 
Bestyrelses medlem   Lone Falkenberg 
Bestyrelsesmedlem   Henrik Mogensen 
Bestyrelses suppleant   Thomas Bülow 
Bestyrelses suppleant   Erik Wichmann 
 

Bilags kontrollant   Bent Enkebøll 
Bilags kontrollant suppleant   Bent Christensen 
 

Redaktør  Bestyrelsen 

Ansvarshavende  Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen + Supplanter 

 

Åbningstider:  
Foreningshuset har åbent d. sidste søndag i måneden – første 
gang d. 28. april kl. 9.00-11.00 
 

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 

 

Bestyrelsen har nu afviklet anden områdevandring. Der er stadig 
parceller der mangler, at udbedre påbud. Disse vil nu blive orien-
teret om, at der bliver rekvireret gartner på de berørte parcellers 
regning. 
 
Det påhviler medlemmer, at vedligeholde 2 m fra haveloddets 
afgrænsning mod vej, sti og fællesareal. Hække mod vej, sti, 
grønne områder og parkeringspladser [fællesarealer] må max. 
være 1.80m høje og max. 0.60m bredde, træer mod vej, sti & fæl-
les arealer beskæres eller stammes op så der er en frihøjde på 
3.50m. Desuden skal græs og hæk på parcellen selvfølgelig også 
slås/klippes.  
 
I forbindelse med ovenstående er det desværre nødvendigt igen, 
at gøre opmærksom på følgende: Motordrevne redskaber må 
kun benyttes på hverdage ml. kl. 8 og 20, søn og helligdage 
kun ml. kl. 9 og 12. Musik skal holdes på et niveau, der ikke 
kan generer de omkringboende.  Vis naboer det hensyn, at 
overholde disse tider – der er ikke noget så skønt som f.eks en 
søndag eftermiddag i haven i ro og fred uden maskinstøj omkring 
sig. 
 
Heldigvis er der rigtig mange parcel ejere der hygger sig med ha-
vearbejdet på deres parcel, og nyder at se frugten af deres arbej-
de med flotte staudebede og grøntsager i lige rækker. Dette kan 
ses ved gåture rundt i området. Personligt har jeg stor fornøjelse 
af, at iagttage disse parcellers gode ideer og tit og ofte får jeg stor 
inspiration fra disse parceller til ideer i min egen have 
 
Advokat Janus Fürst, der håndterer vores arbejde omkring otium 
har indsendt høringssvar til Naturstyrelsen ang. forslag til Finger-
plan 2013. Så der afventer vi det videre forløb.  
 
Hilsen  
Formand(inden) 
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LOPPEMARKED I LADEN 

 

Loppemarked i Laden 

Den 18. august 2013 kl. 11 - 14 afholder vi loppemarked i Laden 

Kallerupvej 43. Der er mulighed for at købe alskens ting og sager 

så kom og byd. Der kan købes øl – vand og vin samt kaffe og 

kage til fordelagtige priser.  

 

Lopperne 
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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. inden kl.12 (15 marts, 15 april, 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 august og 15 sep-

tember). 

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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KASSERER MEDDELER: 

 

Alle vandafregninger skulle nu være i orden. 

Men hvis du, mod forventning, ikke mener at  

netop din vandafregning er OK ! 

så kontakt venligst undertegnede på: 

mailadresse: kasserer-of.mollehoj@hotmail.com 

eller på Møllehøjs telefon tirsdag ml. 18.00 -20.00 - 22 52 08 78. 

 

Venlig Hilsen. 

Jim Voss. 

Kasserer - OF - Møllehøj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kasserer-of.mollehoj@hotmail.com
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DET ER SÅ LIDT DER SKAL TIL 

 

Med nabohjælp hjælper du og dine naboer med, at holde øje med 

husene i bl.a ferie eller perioder, hvor man ikke er i MØLLEHØJ. 

Det er ikke altid dem, der bor lige ved siden af, du taler mest 

med. Derfor vælger man selv dem, som du vil nabohjælpe med. 

Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer. Og jo flere man er 

– jo bedre virker nabohjælp. 

 

Nogle helt simple ting der kan gøres er: 

 

1. Fyld lidt i skraldespanden hos din bortrejste nabo 

2. Parkerer din egen bil udenfor naboens parcel 

3. Gå en tur rundt om naboens hus engang imellem – flyt evt. 

lidt rundt på havemøbler – eller hæng lidt tøj til tørre på 

snoren 

 

Desuden kan der ganske gratis på www.nabohjælp bestilles 

startpakke og fås yderligere oplysninger om dette tiltag. 

               

http://www.nabohjælp/
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NYTTIG INFORMATION 

 

Vedr. LEJE AF OF MØLLEHØJS LADE/BORDE/STOLE 

 

Som parcelejer i OF Møllehøj har du mulighed for, at leje Laden,  

Borde og/eller Stole til afholdelse af div. arrangementer. 

 

Pris for leje af: 

 

● Laden 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 2013 

 

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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LÆSERBREV 

fra AH 57 Inge Eiersted 

 

Kære Mølleboer 

 

Hvordan kan det være at I ikke kan køre over på genbrugsplad-

sen med jeres skrald i stedet for at smide det i vores dejlige om-

råde specielt ved indkørslen til Fritidshaven & Agerhaven. 

 

Man kan simpelthen ikke være bekendt at være så egoistisk! Vo-

res grenpladser er kun beregnet til komposterbart affald.  

 

Her kan man åbenbart ikke finde ud af at murbrokker og andet 

byggeaffald SKAL køres på genbrugspladsen! Og et STORT 

hjertesuk når du alligevel har læsset din trailer med hæk afklip, 

grene, jord og græs kan du ligeså godt køre på genbrugspladsen 

med det. 

 

Gren pladserne blev lavet til medlemmerne der ikke havde mulig-

hed for at komme af med deres komposterbart affald og som ikke 

havde nogen trailer eller bil. Det samme gælder for de affaldssta-

tiver og containere, der står rundt omkring.  Disse er heller ikke til 

husholdningsaffald eller store papkasser, sofaer, tv apparater, 

cykler eller græsslåmaskiner. 

 

Hvis man bliver ved med det ”svineri” får vi bare en stor forhøjelse 

af medlems kontingentet.  Og måske nedlæggelse af alle gren-

pladserne. 

 

God sommer fra Inge Eiersted 
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3. generation – din garanti. 

 

 

 

Da vort firma er flyttet til Hedehusene, vi har gennem 

3. generationer ligget i Sydhavnen, men er nu flyttet, 

derfor giver vi flytterabat på: 

 

20% på alt glarmester arbejde til beboere i Møllehøj. 

 

 

 

Vi yder 1 klasses arbejde og service. 

 

Hovedgaden 421 

2640 Hedehusene 

Tlf. 36 30 40 01 

glasras@city.dk 

 

mailto:glasras@city.dk
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10 GODE RÅD TIL HAVEN I AUGUST: 

 

Nu starter vi nu en ny serie som hver måned giver tips til hvad 

man kan gøre i haven.  

August er typisk en god måned at anlægge græsplæne i. Det er 

også tid til beskæring af en række træer og bærbuske. Læs her, 

hvad du bør ordne i haven i august. 

Anlæg græsplæne og plant stedsegrønne planter 

Lige nu er jordtemperaturen årets højeste, og det giver hurtig 

frøspiring og dannelse af nye rødder. Årets bedste tidspunkt til 

anlæg af græsplæner og plantning af stedsegrønne planter. 

 

1. Beskær ahorn, birk, valnød 

August er det bedste tidspunkt for større beskæring af ahorn, birk 

og valnød. 

 

2. Udluft  drivhuset 

Sørg sommeren igennem for god udluftning i drivhuset for at be-

grænse diverse svampesygdomme. Fjern evt. overflødige blade 

fra tomatplanter, så solen kan nå tomaterne. 

 

3. Klip de visne roser af 

På den måde kan du nå at få flere blomster resten af året. Husk 

at vande klatreroserne tæt på murværket, da der her ofte er me-

get tørt. Roser, som tørster, får lettere sygdomme som fx meldug 

og rosenstråleplet. 

 

4. Spis de første modne sommeræbler hurtigt 

Modne æbler opbevares bedst i køleskabet. Kan opbevares 3-4 

uger. 

 

 



 
 

12 

5. Beskær kirsebær- og blommetræer 

Når du har plukket kirsebær og blommer, kan du beskære og ud-

tynde i træet, hvis det er nødvendigt.. 

 

6. Beskær bærbuske 

Gamle grene på ribs, solbær, hindbær og stikkelsbær klippes af 

helt nede ved jorden - det giver flere bær næste år. 

 

7. Plant jordbær 

Fra d. 15. august kan du plante nye jordbærplanter ud (fra udlø-

bere), så får du et væsentligt større udbytte næste år. Der dannes 

hurtigt nye rødder og kraftigere planter. 

 

8. Hold øje med kartoffelplanterne 

Ser kartoffelplanterne meget visne ud, kan det være tegn på kar-

toffelskimmel. Fjern alt det overjordiske af planten og brænd det. 

Kartoflerne nede i jorden tager ikke skade, hvis bladene fjernes. 

De vokser dog heller ikke mere uden top. 

 

9. Bekæmp bladlus 

Større bladlusangreb kan fjernes og reduceres ved at sprøjte 

med en kraftig kold vandstråle. Husk også bladundersiderne. 

 

10. Agapanthus eller 

skærmlilje blomstrer 

netop nu. 

Eminent til store krukker. 

Skal opbevares frostfrit. 

Fås også med hvide 

blomster. 

 

 
Kilde: Bolius.dk 
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GRATIS APP: 
Få HUSETS KALENDER på din mobil 

Med den gratis app "Husets kalender" på din smartphone får du 
en hjælpende hånd med at bevare overblikket over vedligeholdel-
sesopgaverne i huset måned for 
måned.  

Få styr på den løbende vedlige-
holdelse af dit hus og din have 
med Husets Kalender. Hent 
app'en og tjek hvor og når som 
helst de aktuelle opgaver, du 
med fordel kan udføre i hus og 
have. 

Med Husets Kalender på mobilen kan du: 

 Løbende følge med i aktuelle opgaver i hus og have. 
 Tage billeder af opgaver, der venter i dit hus og blive min-

det om disse. 
 Få vejledning i alt fra vinduespudsning til maling af husets 

træværk. 

Hent app'en gratis i Google Play eller på Android Market - 
søg blot på ”Husets Kalender”. 
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SANKT HANS 2013 

 

Sankt Hans aften blev truet af regntunge skyer, men trods det 

mødte, der alligevel godt 130 medlemmer op til festlighederne. 

Stemningen var høj, og der blev hygget med musik og sang samt 

en god båltale ved byrådsmedlem Hugo Hammel. 

Vi havde fået nyt musikanlæg og mikrofoner, men desværre kun-

ne det ikke køre på den strømforbindelse vi har til rådighed. 

Vi bringer Hugo Hammels båltale i sin helhed i dette blad med 

start på side 15. 

Heksen kom godt af sted og alle Møllehøjs kvindelige medlem-

mer er her stadig! 

Der blev solgt lodder til fordel for børnenes julegaver og vi kan 

allerede nu fortælle at der bliver gaver til alle børn i år! 

 

Ved lodtrækningen af lodder er der 2 uafhentet numre: 

Gul 156   -  Lyserød 175 gevinster er vin og kan afhentes mod 

forvisning af lod i Agerhaven 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festudvalget 
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BÅLTALE TIL SANKT HANS 

Af Hugo Hammels 

 

Jeg takker for invitationen. 

Det er med stor glæde at jeg har takket ja til at holde årets båltale 

her i Møllehøj. 

Jeg vil ikke holde en traditionel båltale, hvor jeg udelukkende taler 

om hekse der flyver til heksemøder, enten ved Troms Kirke i Nor-

ge, eller Bloksbjerg i Harzen. 

Grunden til at vi markerer Sankt Hans er jo dels at vi passerer 

midsommer og at dagene nu igen aftager i længde, men Sankt 

Hans er jo også afledt af navnet Johannes Døberen. 

Johannes Døberen er ifølge overleveringerne født den 24. juni og 

det er hans fødselsdag vi markere. 

Johannes Døberen og Jesus Kristi skulle ha’ været fostre sam-

men, på trods af at Jesus som bekendt er født den 24. december. 

Der er ikke alt vi kan forstå eller skal forstå, derfor måske den 

mystik omkring Sankt Hans.  

Desuden var der jo også tale om en social skik, hvor man kunne 

mødes og feste. Midsommervisen af Holger Drachmann er jo og-

så blevet en fast del af denne tradition. 

Jeg vil tale om området og udviklingen heromkring, som jeg hu-

sker det fra jeg var dreng. 

 

Jeg er jo opvokset i Vridsløsemagle og boede lige neden for Ole 

Rømers Høj. I dag havde man jo nok ikke bygget så tæt på 

højen, men det gjorde man altså dengang. 

Min far bor der endnu, men jeg er selv flyttet til Sengeløse lige 

ved kirken. Mange ting var anderledes dengang. Ikke nødvendig-

vis dårligere eller bedre, bare anderledes Gårdene blev drevet 

som selvstændige landbrug, de havde dyre hold og møddinger, 

så lydene og lugtene var anderledes her på egnen. 
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Typisk havde man køer, grise og høns. 

Så ud fra lyde og lugte kunne man altid afgøre hvor i området 

man var. Dengang kunne man handle lokalt. Mange varer blev 

dog solgt fra varevogne. 

Der kom brødmand fra Røde vejrmølle, fiskebil og slagterbil.  

Mælkemanden kom hver dag og satte mælken på trappestenen.  

Der ud over dem kom posten dagligt og fungerede som et køren-

de posthus. Han gik selv ind, for husene var sjældent låst. 

Der var også en købmandsforretning, men vareudbuddet og om-

sætningen var begrænset. 

 

 

Hvorfor taler jeg så meget om Vridsløsemagle? Hvad har det med 

jer at gøre? Jo, i Vridsløsemagle var der midt i 60erne en af 

gårdejerne, som udstykkede en del sin jord til kolonihaver. 

Haveforeningen Solager blev skabt. 

Det skilte vandene. Alle havde en mening om projektet. Nogen 

for, de fleste imod. 

Hvorfor var de imod? Tja, vel i bund og grund fordi det var noget 

som var anderledes. Farligt? 

Men det var jo bare nogle mennesker der som jer, der havde lyst 

til at få frisk luft og lidt jord under neglene, uden nødvendigvis at 

betale en formue for det og samtidig bruge timer på at køre til 

Vest Sjælland. 

Vridsløsemagle var i 60erne og 70erne plaget af en voldsom 

gennemkørende trafik. Det var jo før at motorvejene blev anlagt. 

Klovtoftekrydset på Roskildevej var landskendt for sit trafikkaos, 

og det gjorde at en stor del af de biler der fredag og søndag skul-

le til og fra sommerlandet kom i gennem Sengeløse og Vridslø-

semagle.  

Trafikken var så voldsom at der var 2 is huse i Vridsløsemagle, 

og de havde kronede dage. 
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Så hvorfor ikke blot stoppe i Vridsløsemagle. Der var jo plads og 

frisk luft. 

 

Selve ideen om blot at leje den smule jord man havde brug for, 

uden at gøre det til et spekulationsobjekt er jo sund. 

I en slags reaktion mod de høje grundpriser danner man en an-

delsforening, som køber eller lejer jord, som derefter kan blive til 

glæde for medlemmerne.                                                                                                      

Det er jo den grundlæggende ide som også jer små 400 andels-

havere her har glæde af i dag. 

I ejer deres huse, men lejer grunden af Omegnens Fritidshave-

forening. En rigtig god ide! 

At så husene af og til bliver overvurderet i pris, ja det er jo blot et 

udslag af at man har med mennesker at gøre, og at de tit kommer 

til at tænke mere på sig selv end på andre.                                                                      

Men det kan man jo lave regler for, hvis det tager overhånd.                  

Nå, vi unger kom rundt omkring.                                                                      

Vi gik i skole i Sengeløse og mange af vores skolekammerater 

boede lige som vi langt fra skolen bla. andet i Vadsby her tæt 

ved. 

Fra Vadsby cyklede vi ofte ud til hundebanen som jo stadig ligger 

her, der var sjældent nogle hunde, men det var et spændende 

sted at være. 

Dengang var der bare marker og bagved i Baldersbrønde og Kal-

lerup gravede man grus.  

Det var et spændende sted at være. Store maskiner og store 

lastbiler. Der var også en skydebane. Jo. Det var spændende. 

 

Vi så jo også at man begyndte at anlægge jeres andelsforening, 

og som barn tænkte man bare at det var da underligt at folk ville 

bruge alle deres weekender på det. 

Senere har jeg haft rig mulighed for at iagttage den udvikling der 
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foregået i haveforeningerne. 

Jeg har i 33 år været ambulance og brandmand her på Vesteg-

nen, og derfor kommet meget rundt i området. 

Vi har mange haveforeninger her i området, og de følger næsten 

alle samme udvikling. 

De starter fra bare marker, med små lave hække, et lille skur med 

haveredskaber og et das. 

I løbet af en kort årrække udvikler de sig til at være små selv-

stændige bydele, med fine små huse med kæmpe overdækkede 

terrasser. 

 

Der bliver indlagt vand, kommer kloarker, elektricitet og telefoner. 

Og så er det jo ofte at spørgsmålet bliver rejst:  

”Kan man ikke bare bo her permanent?” 

Ja, så er det at min tale om det emne stopper, for det er en poli-

tisk diskussion og jeg har lovet at det ikke skal være en politisk 

tale. 

 

Men jeg glæder over at se, at I har skabt et socialt sammenhold 

blandt de voksne, som der kan bygges videre på. 

I har fået lavet byggeregler og adfærdsregler. I har skabt et for-

pligtende fællesskab og arrangerer nogle fælles aktiviteter for bå-

de børn og voksne. 

 

Det I har skab er noget unikt, og det håber jeg I vil værne om, for 

det er faktisk en utrolig udvikling den modsatte vej af hvad man 

kunne frygte. 

Jeg håber at I også i fremtiden vil støtte op omkring de ildsjæle 

der er villige til at lave et godt stykke frivilligt arbejde til glæde for 

jer alle. 

Hvis jeres haveforening har styr på tingene, og det har den, så får 

I også et godt forhold til jeres naboer i de omliggende kvarterer.  
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Og lige så vigtigt. De får et godt forhold til jer. 

Ud fra devisen, at den der lever stille, lever godt, er jeg sikker på 

at I vil kunne ha’ en god andelsforening, som kan leve i fred med 

jeres naboer. 

Jeg skal til at runde af, men I har inviteret en lokalpolitiker i et 

valgår, så i slipper ikke for et par udmeldinger. 

Det har været en kedelig periode at side i byrådet, vi har ikke la-

vet megen udvikling, snarer tvært imod. 

Vi har fundet besparelser på omkring 100 millioner hvert år. Det 

har virkelig været op af bakke. 

Jeg glæder mig over at det lykkedes, på trods af svære ods, at få 

bevaret en del af servicefunktionerne og fastholdt rimelige kvali-

tetsniveauer i den kommunale service, også i landsbyområderne. 

Det er for eksempel af vital betydning at ha’ en lokal skole.                

Uden den vil forretningsliv og foreningsliv lide ubodelig skade. 

Men, der skal genetableres en ordentlig busbetjening af landsby-

erne, også dækkende for jeres område. De besparelser der er 

gennemført har fuldkommen smadret busbetjeningen. 

 

Det er vigtigt at folk skal kunne komme sikkert til og fra.                        

Der bør anlægges stisystem langs Kallerupvej, så også dem som 

ikke har biler kan færdes trygt. 

Nå, vi må jo ikke glemme hyggen.  Der er jo også tale om en so-

cial skik, hvor man mødes og fester. 

Og midsommervisen af Holger Drachmann venter. 

Tak fordi I lyttede. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en fortsat god sommer. 
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AFHENTNING AF AFFALD: 

 

Som I alle ved er der i sæsonen fra 1. april – 30. sep. ugentlig 
afhentning af skraldeposer ved hver parcel. 
 
Desværre er der rigtig MANGE, der stiller deres affaldssæk uden-
for parcellen – tit og ofte aftenen før, men i nogle tilfælde flere 
dage før. Dette er uhensigtsmæssigt, idet katte og fugle flår po-
serne op og spreder affaldet ud på parkeringspladsen. 
 
Venligst placer jeres affaldsstativ lige indenfor indgangen til je-
res parcel og bind posen, men lad posen stå i stativet. Så tager 
Jan den med.  
 
På denne måde undgår vi at det flyder med skrald, og desuden 
skabes der ikke betingelser for, at tiltrække rotter, og  
 
Bestyrelsen 
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NYTTIG INFORMATION 

Vedr. 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 1 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 1). 

Uge 9 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 9). 

Uge 43 (Forholdsvis mandag eller tirsdagen efter uge 43). 
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MINIGOLF 

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. Køller hentes i Agerhaven 57 
ved hoveddøren – hvor de selvfølgelig returneres efter brug. 

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