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Redaktør  Bestyrelsen 

Ansvarshavende Formanden 

Blad udvalg  Bestyrelsen + Suppleanter 

 

Åbningstider:  
Foreningshuset har åbent den sidste søndag i hver måned kl. 9.00-11.00 i peri-

oden april-september. 

 

OF Møllehøjs kontortid 

Fra 1. april - 30. september 

Sidste søndag i hver måned kl. 09.00 - 11.00 

Åbningstid i Foreningshuset Fritidshaven 217 

(medmindre andet annonceres) 

 

Telefontider: 

Fra 1. april - 30. september 

Hver tirsdag kl. 18:00 - 20:00 Telefon: 22 52 08 78 

 

OF Møllehøjs postadresse: 

OF Møllehøj  

Kallerupvej 43  

2640 Hedehusene 

Mail: of.mollehoj@gmail.com  

Hjemmeside: www.of-mollehoj.dk  

mailto:of.mollehoj@gmail.com
http://www.of-mollehoj.dk/
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Formandinden har ordet 
 

STOR tak skal lyde fra bestyrelsen til alle de medlemmer, der valgte at bruge 

formiddagen St. bededag, på den ekstraordinære generalforsamling i Laden. 

 

Vi havde 1 punkt på dagsordenen. Nemlig valg af kongresdelegerede til den 

kommende ekstraordinære kongres i juni måned. Tror aldrig det er sket, at der 

var 30 der meldte sig som delegerede, så vi måtte ud i valg om pladserne. Møl-

lehøj har 21 pladser på kongressen, og de pladser er nu besat med dedikerede 

Møllehøj medlemmer. Desuden er vi i den heldige situation, at vi ydermere har 

4 suppleanter. 

 

Jeg vil gerne appellere til de delegerede om, at man som minimum bliver på 

kongressen til valg af nyt forretningsudvalg (FU) har fundet sted. Dette er af 

stor vigtighed, idet Møllehøj gerne fremadrettet skulle kunne bruge FU som en 

ligeværdig samarbejdspartner. Ved man allerede nu at dette bliver et problem, 

så kontakt mig, så jeg kan advisere suppleanterne. 

 

Vi ønsker ikke, at enkelte områder i Omegnens Fritidshaveforening tager sty-

repinden, og  ved hjælp af det kommende FU´s 3 stemmer, træffer beslutnin-

ger, der er uacceptable for Møllehøj. Der skal vælges 3 nye medlemmer til FU, 

og det vil være ønskeligt, hvis det var medlemmer, der anerkender, at tiderne 

har ændret sig fra etableringen af OF, og frem til nu. De 8 områder er i dag, 

både hvad angår medlemmer og geografisk beliggenhed meget forskellige. 

Dette må vi anerkende, og støtte hinanden i svære sager. 

 

I bladet i maj måned nævnte jeg, at bestyrelsen arbejdede på at etablere et 

grønt udvalg til udførelse af områdevandringerne. Allerede nu har bestyrelsen 

tilsagn fra 2 muligvis 3 garvede Møllehøj medlemmer. STOR tak for det.  

 

Ved gåture i området må jeg desværre konstaterer, at der er rigtig mange par-

celler der trænger til en stor oprydning – både på, men også udenfor parcellen. 

Gør jer selv den tjeneste, at gå ud på den anden side af jeres hæk og kig kritisk 
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ind i jeres have. Det I ser, er det syn der møder jeres naboer, når de kigger ud 

af deres vinduer……….. Rod og ragelse er ikke et kønt syn.  

 

Og opgrabningspladserne er til have affald såsom græs og grene – IKKE bræd-

der eller andet ikke komposterbart affald. 

 

I samråd med vores områdemand Jan er det besluttet, at de tidligere opstillede 

containere til jern ikke opstilles i år. Dette da rigtig mange har svært ved, at 

forstå, at containerne ikke er til gamle cykler og græsslåmaskiner. Skal man af 

med mindre stykker jern foregår det nu ét sted, og det er ved den opstillede 

container til JERN bag ved Foreningshuset. 

 

Festudvalget afholder som tidligere år Sct. Hans Fest på Højen ved Møllehøj. 

Dette er d. 23. juni, hvor bestyrelsen håber, at se rigtig mange medlemmer 

med familier til nogle hyggelige timer. 

 

Mange hilsner  

Ditte Schultz 

Formand OF Møllehøj 
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Historien bag Omegnens Fritidshaveforening 
 

O.F.er stiftet 25.februar 1966 på Birkerød Kro. I protest mod de høje grundpri-

ser dannede 21 mennesker en andelsforening, hvis formål skulle være at købe 

eller leje jord, som derefter skulle overdrages kommende medlemmer. Dette 

er en grundlæggende ide i 

O.F. og er nedfældet, som 

O.F.'s formålsparagraf i 

vedtægterne § 2. Hver af 

de 21 stiftere tegnede sig 

for en andel på kr. 250,00. 

det var startkapitalen. 

Første område var Frølun-

de, der i 1966 blev købt af 

en gårdejer. Efter annon-

cering meldte der sig 

mange interesserede. 

Samme år, altså 1966, 

lejede foreningen Lynæs, i 

første omgang for 10 år, 

og derefter for 1 år ad 

gangen. 

 

I 1968/69 udkom forenings første medlemsblad. Allerede i 1969 købte forenin-

gen 10 tønder land ved Vesterlyng i Nordvestsjælland og i 1970 blev Møllehøj i 

Hedehusene købt. I 1972 købte foreningen jord fra 5 gårde i Harrestrup i Balle-

rup kommune. I 1975 køber O.F. Kvistgård og i 1978 blev Torup købt af Lejer-

bo. I 1986 købte OF arealet i Ågerup det første område med færdig kloakering 

og telefon ført frem til hver parcel. I 1992 fik OF heldigvis endelig "lov" til at 

købe Lynæs hvor der er 74 parceller. 

 

Foreningen har i dag 1665 medlemmer og 8 forskellige områder på Sjælland. 

Alle med deres egenart/fordele og elsket af sine beboere. 

Se mere om OF på www.of-fritid.dk.  

http://www.of-fritid.dk/
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Ekstraordinær kongres 
 
Der er skal afholdes ekstraordinær kongres i OF eftersom FU’s beretning er 
blevet nedstemt. 
 
Kongressen afholdes den 21. juni 2014 i Høje-Taastrup. 
 
Foreningens organisationsplan kan du se her: 

 
 
OF Møllehøj har på ekstraordinær generalforsamling valgt 21 og 3 suppleanter 
som delegerede til kongressen. 
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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 juni 
 

Hvor ofte skal græsplænen slås, hvilken pleje kræver frugttræerne, og hvad skal 

du gøre ved tomatplanterne? Læs 10 gode råd til haven i juni. 

 

 
 

1. Slå græsplænen en gang om ugen med en klippehøjde på 2-3 cm. 

Hvis du gøder med 1-2 kg. NPK-gødning pr. 100 m2, reducerer du risikoen 

for mos i græsplænen. Du kan fjerne ujævnheder i græsplænen med en 

topdressing af et 1-2 cm tykt lag topdressing bestående af kompost og grus 

- 50 % af hver. 

 

2. Klip din løvfældende hæk i juni. 

Stedsegrønne hække (taks, buksbom og thuja) klippes først i august-

september. Hvis du klipper de stedsegrønne hække senere end september, 

risikerer du at skuddene ikke når at blive hårde inden vinteren. Og bløde 

skud kan give frostskader i vinterens løb. 

 

3. Fjern nye skud på frugttræerne 

Det koncentrerer væksten i de blivende og frugtbærende skud og dermed i 

de endelige frugter. Tynd ud i frugterne, hvis der er mange frugter på 

blomme-, æble- og pæretræerne. Der skal være ca. en håndbredde mellem 

frugterne, det giver frugterne plads og ekstra næring til at vokse sig større. 
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4. Vrid eller klip visne blomster på rhododendron-planterne af 

Derved kommer der kraftige skud og ligeså mange blomster til næste år. Er 

der mange gule blade, så giv hver plante 20 gram svovlsur ammoniak eller 

omplant med rigelig sphagnum. 

 

5. Knib skud af vinplanter - både på friland og i drivhus 

Når der er afsat drueklaser, knibes skuddet over efter det andet blad efter 

klasen. 

 

6. Fjern skuddene i bladhjørnerne på tomatplanter 

Her taler vi om de små skud ved stænglen. Ryst planterne, når de gule 

blomster står i fuldt flor, så falder der pollen fra støvdragerne ned på støv-

fanget, og derved bestøves flere bier tomatblomsterne, så du får flere to-

mater. 

 

7. Brug gødning i vandet 

Brug gødning hver gang du vander i drivhuset og krukkerne udenfor. Bland 

en håndfuld NPK gødning i en liter lunkent vand, ryst og lad det opløse sig. 

Tag 2 cl af blandingen og bland det i 20 liter vand, derved får du en blan-

ding med 1 promilles opløsning. Denne koncentration kan bruges ved hver 

vanding og til alle planter. 

 

8. Hyp jorden op omkring kartoffelplanterne 
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Det giver flere kartofler og ingen grønne kartofler”, som er giftige. Den 

grønne farve indeholder giftstoffet solanin (et alkaloid), der dannes auto-

matisk, når knoldene er i dagslys. Opbevar kartoflerne mørkt, når de er 

gravet op. 

 

9. Kultivér jorden i køkkenhaven med en kultivator. 

Det fjerner ukrudt og giver en løs jord, som regnen lettere kan trænge ned 

i. En kultivator er et haveredskab med 3 eller 5 tænder, som river jorden 

op, når den trækkes igennem jorden. 

 

10. Køb en regnmåler 

Tjek altid, hvor meget nedbør der er kommet, så du kan spare på vandin-

gen. 1 mm nedbør giver fugtighed i 1 cm dybde. 15 mm fugtighed i 15 cm 

osv. 

 
 
Kilde: Bolius.dk 
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Loppemarked 28. juni 2014 kl. 11.00 – 14.00 
 

           
    

Vi har igen i år fornøjelsen af, at holde loppemarked i laden. 
 

Det sker d. 28. juni kl. 11.00 – 14.00 
 

Der vil være mulighed for, at stille borde op dagen før kl.17.30. 

Vi håber på stort fremmøde, til dette hyggelige arrangement. 
 

Stadeplads tildeles efter først til mølle princippet.. 

Kontakt tlf. 2252 0878 tirsdage kl. 18.00 - 20.00 eller via mail: 

of.mollehoj@gmail.com 
 

Der vil være mulighed for, at købe kaffe, kage, øl og vin til særdeles rimelige 

priser. 

Vel mødt. 

Festudvalget 

 
 

 

 

mailto:of.mollehoj@gmail.com
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Sankt Hans den 23. juni 
 

 
 

Festudvalget holder som sædvanlig Sankt Hans på Møllehøjen d. 23. juni. Vi 

håber rigtige mange medlemmer, med deres familier kigger forbi, til nogle 

hyggelige timer. 

 

Der bliver børnebål kl. 18.30, hvor børnene kan bage snobrød. 

Vi åbner ligeledes for salg af drikkevarer og pølser kl. 18:30, - selvfølgelig til 

Møllehøjs populære priser. 

Vi går rundt og sælger lodder til fordel for børnenes juletræsfest. 

Vi har i år fornøjelsen af, at kunne præsentere Flemming Andersen som vores 

taler ved bålet kl. ca. 19.30. 

Flemming sidder som byrådsmedlem hos Venstre i Høje Taastrup Kommune. 

Desuden er Flemming formand for plan og miljøudvalget. 

 Vi håber på at vejret vil være med os, og alle er naturligvis velkommen. 

Vel mødt 

 

Festudvalget 
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Sommerfest i Laden d. 2. august 2013 
 

Ladefest d. 2. august. Der vil komme nærmere info, i næste nr. af bladet, her-

under også tider for salg af billetter. 

 

Venlige hilsener 

Festudvalget 
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Opgrabningspladser 
 

 
 

Opgrabningspladserne er KUN til 

komposterbart affald! 
 
Ingen sække, brædder eller andet affald på oprabningspladserne er tilladt. 

Bambus må ikke lægges på opgrabningspladserne (da det ikke kan forgå) 

 

I øvrigt er Afbrænding af bl.a  affald i haverne IKKE tilladt. 

 

Er du i tvivl så kontakt bestyrelsen.   
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Kør så du IKKE støver! 

 
 

For høj fart giver støvgener for dem som bor ved vejene. Det er ikke rart med 
alt det støv inde på parcellen. Du må max køre 15 km/t på vores veje. 
Fartegrænsen er sat så man kan nå at bremse inden der sker ulykker. 

Sæt derfor bilen i max 2. gear og nyd turen stille og roligt. 
 

Send din historie til Møllehøj Information! 
 

Vi er meget glade for at modtage indlæg fra medlemmerne! 
Dog er der nogle få krav til det indsendte: 

 Skal være i elektronisk/digitalt format 

 Skal være klar til blive indsat uden nogen form for omskriv-
ning/korrektur (få evt. en ven/nabo til at læse det igennem) 

 Indlægget skal være indsendt inden deadline. 
 

Send dit indlæg til OF Møllehøjs redaktør, på en af følgende 
3 måder: 

 Via mail. 

 Afleveres som USB-nøgle/CD i postkassen ved foreningshuset. 

 Afleveres i postkassen ved Laden. 
 

Mail: redaktoer-of.mollehoj@hotmail.com 
Alle indlæg skal være redaktionen i hænderne, senest d. 20. i hver måned. (20. marts, 20. april, 20. maj, 20. 

juni, 20. juli, 20. august og 20. september). Afleveres et indlæg for sent, kan det blive bragt i det næste blad. 

 

Alle indlæg vil blive gennemset og godkendt af den samlede bestyrelse og suppleanter, inden det 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 
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Sådan slipper du af med dræbersnegle 
 

De fleste haveejere bander de slibrige dræbersnegle langt væk. Når duggen 

falder, kryber de frem fra deres skjul under planternes blade og æder sig igen-

nem blomsterbede og køkkenhaver. 
 

 
 

Der findes flere forskellige måder at beskytte områder af haven mod dræber-

snegle. Fælles for dem alle er dog, at de er bedst, hvis der kun skal beskyttes et 

begrænset areal. 

 

Navnet dræbersnegl har den fået, da den ikke går i vejen for at spise andre 

dræbersnegle, hvis disse er døende eller døde. De spiser stort set alt, hvad de 

kan finde af vækster (blødere dele af planterne), døde dyr og ekskrementer. 

Dræbersneglen er hermafrodit, hvilket gør, at den enkelte snegl både har han - 

og hunlige kønsorganer, og derfor kan to snegle i parring begge overføre sæd-

celler til hinanden. En dræbersnegl kan lægge op til 400 æg på en sæson. 

 

6 råd til at slippe af med dræbersnegle 
 
1. Brandbælte 
Snegle har det dårligt med at gå på tør jord eller sand. Hvis du sørger for at 
have rigeligt bar jord mellem dine planter, forhindrer du på den måde dræber-
sneglene i at sprede sig fra den ene plante til den anden eller fra bed til bed. 
Selvom fremgangsmåden lyder simpel, har den mange ulemper. For det første 
skal du være meget pertentlig med at få luget dine brandbælter. Hvis der gror 
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ukrudt i dem, kan sneglene sagtens passere dem uden problemer ved blot at 
kravle ad ukrudtet til prydplanterne eller urterne. Brandbælterne virker også 
kun, hvis jorden er tør. Det vil sige, at de ikke fungerer, hvis det har regnet 
meget i en periode. Så når du vander haven, skal du være opmærksom på kun 
at vande planterne. 
 
2. Sneglehegn 

Et sneglehegn er et lodret kantet hegn, som sneglene ikke kan komme over. 

Det sættes rundt om det bed, du gerne vil beskytte mod snegle. Man kan sag-

tens købe færdiglavet sneglehegn, men man kan også lave det selv. Hvis du vil 

lave det selv, skal du bruge nogle tynde metalplader, der bukkes i en vinkel på 

cirka 50 grader. På den måde får du lavet et lille tag på hegnet. Dette skal være 

cirka seks centimeter langt. Ideen er, at sneglene ikke kan passere taget, fordi 

de ikke kan krumme sig over det uden at miste fæstet. I alt skal hegnet være 

cirka tredive centimeter højt, hvoraf de ti skal graves ned, så det står fast. Det 

er vigtigt, at du løbende holder øje med, at der ikke vokser græs eller andre 

planter op over hegnet, så sneglene kan bruge de planter som stiger til at for-

cere sneglehegnet. 

 

3. Kompostbunken 

Kompost bunken er miljøvenlig og producere god muld, og så er den et paradis 

for dræbersnegle. I en typisk kompostbunke er der dejligt lunt og fugtigt, og 

der er masser af mad, til at horder af dræbersnegle kan udvikles, og derfor 

bliver den ofte deres foretrukne ynglested. Det bedste er derfor at have en 

lukke kompostbeholder i stedet for en åben bunke. Du kan også vælge at sikre 

din kompost med et sneglehegn, men så skal man være sikker på, at der ikke 

allerede er dræbersnegle i komposten, før du sætter hegnet op. 

 

4. Indsamling af sneglene 
Den sikreste måde at få en sneglefri have er at fjerne alle snegle og snegle-æg 
fra haven, men det er tidskrævende og nærmest en umulig opgave. Til gen-
gæld er det en bekæmpelsesmetode helt uden sideeffekter, da du selv be-
stemmer, hvilke dyr du indsamler. Dræbersneglene er vilde med fugt. De 
gemmer sig, når det er tørt og kommer frem, når det regner eller efter duggen 
er faldet om aftenen. Derfor er det tit lettest at indsamle dem sent om aftenen 



 19  

 

eller tidligt om morgenen. Deres gemmesteder er også fugtige, så hvis du vil 
finde havens dræbersnegle, så skal du kigge de steder, hvor fugten holder 
længst. Det vil sige steder i skygge, hvor der måske ligger mange blade eller 
flis, som kan holde på fugten. Når du samler sneglene, skal du også holde øje 
med deres æg. Ofte kan der ligge flere hundrede æg sammen, og det er din 
eneste chance for at fange så mange snegle på én gang – er de først klækket, 
er det langt sværere. 

 
 
Dræbersneglen lægger sine æg i fugtig jord. Når du har indsamlet sneglene, 
skal de aflives. Det letteste og sikreste er enten at overhælde dem med kogen-
de vand eller hakke dem over. Æggene kan blot knuses. De døde snegle skal 
ikke ligge fremme, for så tiltrækker de flere snegle. De skal enten graves ned 
eller smides ud I skraldespanden. Man kan selvfølgelig også bruge de indsam-
lede og aflivede snegle til sneglefælder. Indsamling af snegle er et langsomme-
ligt job, som varer hele sommeren, og du ser først rigtigt frugterne af dit arbej-
de næste sommer, når bestanden af snegle falder. Manuel bekæmpelse virker 
bedst, hvis dine naboer også gør det. Hvis sneglene har gode ynglemuligheder i 
nabohaverne, bliver det svært for dig at indsamle dem lige så hurtigt, som de 
kommer ind i haven. Du kan optimere din indsamling ved at lokke sneglene 
bestemte steder hen, så du ved, hvor du skal samle dem henne. Det kan du 
gøre ved at lægge lidt lokkemad ud. Sneglene tiltrækkes af mad med stærk 
lugt, for eksempel rådnet frugt eller døde snegle. 
 
5. Sneglegift 
Kan du ikke overskue at bekæmpe dræbersneglene manuelt, kan du benytte 
sneglegift. 
Der findes kun ét middel, der er godkendt til sneglebekæmpelse i Danmark. 
Det er ferrifosfat, som sælges under forskellige navne som Sneglestop og Fer-
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ramol. Ferrifosfat er en blanding af jernfosfat, som ødelægger sneglenes fordø-
jelse, når de indtager det. Det betyder, at sneglene efter et par døgn holder op 
med at spise, og efterfølgende dør. Sneglene vil typisk trække sig tilbage til 
deres skjulested, før de dør, og man vil derfor typisk ikke se døde snegle, når 
man bruger ferrifosfat. Ferrifosfat er biologisk nedbrydeligt og har ingen skade-
lig virkning på planter eller drikkevand. Det et kun skadeligt for snegle uden 
hus (nøgne snegle). Der er altså ingen risiko ved at andre af havens dyr eller 
kæledyr har adgang til giften. Ferrifosfat er også godkendt til brug i økologiske 
landbrug. Ferrifosfat udsender en lugt, som tiltrækker sneglene. Derfor behø-
ver du ikke give det over hele haven, men det kan med fordel gives på steder, 
hvor du ser mange snegle. Hvis du giver det langs havens grænser, skal du væ-
re opmærksom på, at der er en vis sandsynlighed for, at du tiltrækker snegle 
fra nabohaven. Sneglegiften har lang holdbarhed, men lugten aftager, så den 
vil med tiden blive dårligere til at tiltrække sneglene. 
 
6. Sneglefælder 
Sneglefælder er en god måde at fjerne snegle på. Den er forholdsvis effektiv, 
er billig og kræver kun begrænset indsats. 
En sneglefælde er en lille beholder, som graves ned et sted, hvor der findes 
mange snegle. Sneglefælden er designet således, at sneglene kan komme ned i 
den, men ikke op af den igen. Fælden kan med fordel graves ned, så den stik-
ker et par centimeter over jordkanten. Det er en forhindring, som sneglene 
sagtens kan forcere, men det vil forhindre, at andre af havens dyr falder i fæl-
den. I bunden af sneglefælden lægges noget stærkt lugtende, som vil tiltrække 
sneglene. De fleste bruger en sjat øl, men man kan også bruge sur mælk. Det 
kan være en stor fordel at bygge et lille tag over fælden så f.eks. øllet eller den 
sure mælk ikke fortyndes op hvis det skulle regne. Når sneglene er på jagt efter 
mad, vil de blive tiltrukket af maddingen fra fælden og falde ned i den. Uden 
mulighed for at komme op vil de enten dø i fælden eller blive der, til fælden 
bliver tømt. Hvis der er levende snegle i fælden, når du tømmer den, skal de 
slås ihjel. Det kan gøres ved at overhælde dem med kogende vand eller ved at 
klippe dem over. De døde snegle kan også bruges som madding i fælden. Er 
der flere døde snegle, end du kan bruge som madding, bør de grave dem ned 
eller bortskaffe dem, så du ikke lokker sneglene andre steder hen end i fælden.  
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Nyttige informationer 
 

Leje af OF Møllehøjs lade 
Medlemmer af OF Møllehøj har mulighed for, at leje Laden med borde og stole 

til dit arrangement. 
 

Pris for leje (2014 priser): 

Laden incl. borde og stole kr. 800,- 

Depositum   kr. 200,-  

Stol pr. stk.  kr.     5,- 

Bord pr. stk.  kr.   10,- Borde findes i 2 størrelser 70 x 160 cm. og 70 x 180 cm. 

 

Regler ved 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 ret-

mæssige klager hvor man kan se hvor klagen Kommer fra, vil depositum ikke blive tilba-

gebetalt, og det vil ikke være muligt for parcel ejeren af leje igen, inden for en 24 måne-

ders periode.  

 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, tilba-

gebetales depositum ikke. 

 

Genbrugsstationen – Høje Taastrup 
 

Adresse: 

Lervangen 1-3 

2630 Taastrup 

 

Åbningstider: 

Alle ugens dage kl. 10:00-18:00. 

Lukkedage: den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar. 

http://www.htk.dk/Teknik_miljoe_bolig/Affald/Genbrugsstationen.aspx
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Afhentning af skrald: 
Sæsonperioden (1. april til 30. september): 

Mandag hentes der skrald i Fritidshaven, Kalleruphaven og Mosehaven. 

Tirsdag hentes der skrald i Agerhaven. 

Uden for sæson (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). 

Betaling af vandforbrug  

Husk at sende dit bank reg. nr. og bank kontonr. til OF Møllehøjs kasserer, på 

en af følgende 3 måder, da du ellers vil blive trukket 18,- kr. (2014-pris) hvis du 

skal have penge tilbage (ved hver checkudskrivning). 

 Via mail: KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM 

 Afleveres i postkassen ved foreningshuset. 

 Afleveres i postkassen ved Laden. 

Støj            

Motordrevne redskaber må kun benyttes på hverdage kl. 8-20, søn og hellig-

dage kl. 9-12.  Ved byggeri vil der være undtagelser af el-værktøj i begrænset 

omfang. Skal du bygge uden for fastsatte tider skal du henvende dig til Besty-

relsen og få en skriftlig tilladelse. 

Musik skal holdes på et niveau, der ikke kan genere de omkringboende. 

 

Hund/kat 

Alle hunde skal registres i Foreningshuset med foto. 
Uden for egen parcel skal hunde føres i snor. Kamp- og muskelhunde anskaffet 
efter 10. april 2008 er IKKE tilladt i Møllehøj. Ejer vil få brev om, at skaffe sig af 
med hunden. Sker dette ikke, indstilles ejer til eksklusion i henhold til §18 i OF 
vedtægterne. 
Kamp- og muskelhunde anskaffet før denne dato skal i henhold til hundeloven 
bære mundkurv.  
 
Katte skal holdes indenfor egen have og bør neutraliseres.  

mailto:KASSERER-OF.MOLLEHOJ@HOTMAIL.COM
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Månedens solstrålehistorie(r) 
 

Her bringer vi månedens solstrålehistorier eller fine billedre! Send gerne din 

historie eller billeder til redaktøren, så vi kan bringe den her i bladet.  

 

Det kan være en oplevelse du har været ude for eller et fint billede du har fået 

taget med din mobiltelefon. 

 

Send dit indlæg til OF Møllehøjs redaktør, på mail: 

redaktoer-of.mollehoj@hotmail.com 

 

 
 

Naturen er tæt på os………. Pas på den 

 
 
Billed er taget af Angelo, der er parcelejer i Mosehaven med have op i mod 
højen.  
Bestyrelsen siger tusind tak for, at dele det med os alle !  
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Har du lyst til at spille minigolf? 

 

Hvis du skal have gæster eller mangler 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 parcelmedlemmer har mulighed for, at benytte minigolfbanerne ved, at 

låne golfkøller, bolde ect. Køller hentes i Agerhaven 57 ved hoveddøren – hvor 

de returneres efter brug. 

 

BANERNE AFLEVERES SELVFØLGELIG TILBAGE I 
SAMME STAND, SOM DE MODTAGES. 
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Aktivitetskalender – OF Møllehøj 
 
Dato Arrangement Sted 

21. juni Ekstraordinær OF Kongres Høje-Taastrup 

23. juni Skt. Hans Fest Højen 

28. juni Loppemarked kl. 11.00 – 14.00 Laden 

29. juni Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

27. juli Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

02. aug. Sommerfest Laden 

31. aug. Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

28. sep. Bestyrelsen har søndagsåbent kl. 9-11 Foreningshuset 

07. dec. Julefest Hedehuset 
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