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Sæsonen er rigtigt godt i gang  

Det er dejligt at se at der er kommet godt gang i haverne. Solen skinner, det er varmt, men vi 

mangler lidt regnvejr om natten. Vi kan åbenbart ikke få begge dele på samme tid.  

 

 

 

Låge for enden af Ribsgangen 

Have 43 har igennem en længere periode, været generet af den trafik, der går via den tidligere låge 

for enden af Ribsgangen ind på Haverlyngen. Hullet i hegnet bliver lukket og vi håber på at trafikken 

stopper. 

Havevanding 

Skulle vi komme i en situation hvor Køge Kommune udsteder vandingsforbud, så vil vandslangerne 

blive fjernet fra vandposterne, indtil kommunen ophæver et eventuelt vandingsforbud. Der vil forsat 

kunne tappes vand fra vandhanerne.  

Ledige haver 

Det er ikke lykkes os at får Have 38 lejet ud, hvorfor bestyrelsen har udlånt haven, til have 41 resten 

af året. 

Arbejdsdag 

Husk at der arbejdsdag på søndag den 16. juni mellem 09:00 til 12:00: 

Som tidligere år, skal en voksen person fra hver have deltage, på en af arbejdsdagene. Personer som 

er over 70 år, kan fritages ved henvendelse til formanden. 
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Haver med udfordringer når der det regner meget  

Sidste sommer havde vi store mængder nedbør. Så store, at have 36, 37, 38, 39, 45, 46 og 47 i 

perioder ikke kunne dyrke grønsager. Bestyrelse har igennem en længere periode været i tæt dialog 

med ETK omkring løsninger som kan betyde at vi kan dyrke grønsager uden at de drukner i vand. Der 

har været flere løsninger, på bordet med omkostninger som overstiger ETK´s budget. 

Det endte med, at foreningen ikke skal betale haveleje til ETK på de omtalte 7 haver. Det betyder at 

havelejen kan reduceres med 330 kr. pr. have fra 2019, for de 7 haver. Bestyrelsen fremsætter 

forslag på generalforsamlingen, da den type beslutning kræver generalforsamlingens godkendelse. 

I det kompromis som er indgået med ETK, indgik der vi en aftale om 400 stk. Bånd Pil, som bliver 

plantet omkring kompostområdet. Beplantningen er markeret med den lysegrønne farve. Vi håber at 

de 400 Piletræer vil hjælpe os med at afvande området.    

Bånd pil er et træ som vokser ca. en meter i vækstsæsonen og det kræver i sagens natur en hel del 

vand. Hvis træet for lov at vokse, kan det blive op til 4 meter. Vi tænker at det skal holdes ned, så det 

ikke generer haverne.  

Den lysegrønne markering på nedenstående viser hvor vi planter træerne.  

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Palle Brix Andersen, have 4 

12. juni 2018 

 


