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Bestyrelsen 2019/20
Casper Gaard, have 406,
formand
Lasse Røschmann, have 514,
næstformand
Susan Jakobsen, have 007,
kasserer
Sabina Ipsen-Jakobsen, have
310, sekretær
Ib Johansen, have 401
Kirsten Nielsen, have 416
Birte Rasmussen, have 405
Gert Olsen, have 507, suppleant
Hanne Pedersen, have 529,
suppleant

Næste nummer af Medlemsorientering udkommer den 17. august 2019

Betaling for vurdering
Prisen for vurdering af have
har i et stykke tid været kr.
2.000. Dette beløb ændrer
vi nu til kr. 1.500.
Årsagen er, at vi har skiftet
vurderingsfolk. Der er nu
lidt færre folk involveret,
og derfor koster det også
lidt færre penge.

Vores skraldebøtter
Det kan være nemt og
bekvemt at holde vores
forskellige affaldscontainere ude af vores haver ved at
stille dem permanent udenfor eller i såkaldt ”åbne
skralderum” ud mod stien.
MEN … affaldscontainerne
må ikke kunne ses fra stien,
og etablerer man et skralderum, så skal det være inde i
ens egen have og lukket af
ud mod stien med et hegn,
der højst må være 1,80 m
højt.
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Kørsel i foreningen

Stier og gårdrum

HUSK, at biler må køre
højst 40 km/t på den store
vej, og højst 10 km/t på
stierne – men helst, at I
kører endnu langsommere.

Det er ikke kun af hensyn
til bestyrelsens stivandring
og for at undgå et eventuelt
påbud, at du skal holde
stien ren for ukrudt og
gårdstykket græsslået ud
for din have.

Kørsel på stierne skal være begrænset til kun nødvendig kørsel!

HUSK AT TJEKKE
HJEMMESIDEN
www.ejbyvaenge.dk
Kommende pligtarbejdsdag og opsamlingsdage
Sæsonens sidste pligtarbejdsdag finder sted den
17. august 2019, kl. 9-11.
Udeblivelse koster kr. 500
Hvis du ikke har kunnet
deltage i de foregående
og/eller i den kommende
pligtarbejdsdag, så kan du
nå at indhente noget af det
forsømte – og undgå gebyret – ved at møde op og
gøre en indsats på en eller
begge opsamlingsdage:
13. juli og 14. september
2019 – begge dag kl. 9-11.
Ved pligtarbejdsdage møder man op på sin sti. På
opsamlingsdagene er mødestedet ved foreningshuset.
Husk at medtage et haveredskab til arbejdet.

Det er helhedsindtrykket af
foreningen, som det er med
til at skabe, og som betyder
noget.
Det er ikke et stort arbejde,
hvis du vænner dig til at
fjerne ukrudt fra stien,
straks det kommer frem
(skab dig en vane med lige
at bøje dig ned og hive den
lille enlige ukrudtsplante
op, når du ser den), og at du
slår din del af gårdrummet,
samtidig med at du alligevel slår græsset i din have.

Spindemider
Hver sommer er der planter, som bliver angrebet af
spindemider.

I drivhuset er det straks en
anden sag. Spindemider
elsker agurkeplanten især,
men kan også tage bopæl
på andre planter.
Her kan du forebygge – og i
år endnu nå – at så bønner
rundt om agurkeplanten. Af
en eller anden årsag, så
holder miderne sig væk,
hvis der er bønneplanter
omkring agurken.
Rundt om hver agurkeplante sås (dog helst samtidig
med, at man sætter agurken) 4 bønnefrø, bare almindelige grønne bønner. I
sækkens andet eller andre
ubrugte plantehuller sås 6
bønner i hvert plantehul.
Dette forebygger mod
spindemider, og man får i
tilgift nogle tidlige dejlige
bønner.

Træer med spindemider i Ejbyvænge

Er det ude i naturen, så
kan du ikke gøre noget
ved det, men blot betragte
naturfænomenet.
Træet
eller busken dør ikke af
det, men vil springe ud,
som de plejer året efter.
Men hjemme i din egen
have – og hvis du skulle
føle dig generet af spindemiderne – så kan du
klippe i deres meget tætte
spind med en saks, så fuglene kan komme til at spise
midelarverne.

Også i Ejbyvænge har vi
træer, som er blevet bolig
for spindemiderne her i
sommer. Det er træer af
arten Hæg, som vi har
stående ned ad alleen mod
foreningshuset

Navnet er måske ikke så
kendt, men vi har altså et

antal Hæg på alleen. De står
ikke samlet, så derfor er det
tydligt, at det kun er dette
træ, som spindemiderne er
interesseret i.

nemlig forpligtet til at
ekskludere et sådant medlem, da kommunen ellers
vil kræve, at medlemmet
bliver ekskluderet.
Hvis nogen i det skjulte
eller på andre steder, hvor
det ikke er decideret forbudt, alligevel benytter sig
af ukrudtsmidler af forskellig slags, så skal vi
tænke på, at der er grundvand nedenunder i jorden,
og at det derfor er vores
drikkevand, vi forgifter.
Både Lokalplanen og lejekontrakten kan læses på
hjemmesiden.

Gå gerne hen og betragt
dem. De gør ikke træet
skade. Det vil komme sig
og springe ud, som det
plejer til næste år igen.

BRUG AF UKRUDTSMIDLER ER FORBUDT I EJBYVÆNGE
Ifølge Lokalplanen, side
39, og vores lejekontrakts
paragraf 4.2, er det forbudt at benytte ukrudtsmidler eller andre giftige
bekæmpelsesmidler i Ejbyvænge.
Det er en alvorlig sag at
overskride et sådant forbud. Såfremt man alligevel bruger sådanne giftmidler, er bestyrelsen

KONTAKT TIL
BESTYRELSEN
Personligt fremmøde
Bestyrelsen kan træffes kl.
18-19 hver mandag i juni,
september og oktober. I juli
og august er det hver anden
mandag den 8/7, 22/7, 5/8
og 19/8.
På telefon
Du kan også ringe til bestyrelsen på samme mandage
kl. 18-19 på telefon 20 46
53 69.
På mail:
Bestyrelsen kan desuden
træffes på mail.
bestyrelsen@ejbyvaenge.dk
Bank og MobilePay
Kontoret er pengeløst, og
det vil sige, at vi kun tager
mod penge på bankkonto
3307-3307035146 eller på
MobilePay 20 46 53 69.

