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Så blev sæson 2021 skudt i gang
Dog med en times forsinkelse, idet det var nødvendigt at få assistance fra en vvs montør.
Heldigvis gik det hurtigt og alle viste god tålmodighed, tak
for det.
Desværre var der nogle huse der var ramt af frostskader,
og frosten har jo ikke helt kunnet lade være med at drille
os her i april måned.
Nu ser det dog ud til at varmen kommer og vi rigtig kan
komme i gang, og inden længe er det hele grønt og en
masse hyggelige stunder ligger lige foran os.

Ny hjemmeside: Budumvang.dk

Vi kan næsten ikke få armene ned. Mette Marie har lavet en virkelig flot ny hjemmeside, der er meget brugervenlig. Alle de oplysninger man skal bruge, måske især
som ny havelejer, ja de findes på denne side.

Velkommen til alle nye
Allerede nu er der mange nye havelejere, og i skal alle være så velkomne. Er der noget I har brug for af bestyrelsen, så kontakter I os bare.
Kig venligst på alle reglerne som
ligger på hjemmesiden :
Budumvang.dk

Tusind tak Mette Marie for
det fine stykke arbejde du
har lagt i det.

Husene i Budumvang er blevet eftertragtede og der er meget få til salg,
og vil man købe skal man som regel
være hurtig for at få et hus. Det er jo
kun dejligt for os alle i Budumvang.

Havevandring første uge i maj
I den første uge af måneden, fra maj til og med oktober, går bestyrelsen rundt og inspicerer om
haverne lever op til ordensreglerne og til vedtægterne.
Der skal følgende ting være i orden:
Hækken holdes rengjort for vildskud og ukrudt på begge sider, man holder også sit torv ud til midten, nogle har stier bag deres haver, her skal der også holdes fri for ukrudt ved hækken.
Du får en mail hvis der er ting der skal følges op på, har du ikke fået mail eller en opringning er
det i orden.
Er der haver hvor der er påtale, vil de blive besigtiget 14 dage senere og her pålægges der et gebyr på 500 kr. hvis der stadig er noget at påtale.

Haveleje
Vedlagt dette nyhedsbrev er den årlige haveleje, som skal overføres til Foreningens bankkonto.
Beløbet bedes indbetalt senest d. 15.05.2021

Huller i vejene
Vi opfordrer alle til at give en hjælpende hånd med at lappe
hullerne i vejene, idet vi ikke har fælles arbejdsdage lige pt.
Man skal tage det sand der ligger i de to ydrehjørner på vejen ved indgangsportalen (det sand der ligger ved fælleshuset er til eget brug i haverne og betales af egen lomme).

Skal vi ikke lige stå sammen om fællesskabet og så
holde lige lidt mere i orden end på ens egen matrikel. Det
bliver kun skønnere at se på, og være i. Så ser du noget
som trænger og har brug for buskrydder eller lignende, så
sig til, så har vi redskaberne.

Pensionisthaver
En del af foreningens små
grønne huse, er stadig udlejet
til pensionister, af kommunen.
Kommunen har imidlertid et ønske om at sælge disse, hvilket
bliver gjort hver gang et lejemål
bliver opsagt.
Kommunen sætter ikke længere midler af til istandsættelse af
disse, men opfordrer lejerne til
at købe dem.
De er også billigere nu end tidligere. Så går du med ønsker
om forbedring kan det være en
fordel at købe inden man begynder at forbedre, i forhold til
vurderingen.

Hækken

Aflyst

Gendyrk

Har du husket at forkæle din hæk?

Arrangementet om økologisk havebrug d. 11.05.2021 er udsat til
vi igen kan forsamles.

En ny trend breder sig, og nogle
tænker hvorfor har vi ikke tidligere, for andre er det en selvfølge.

Man kan med fordel følge

Plant roden af den porre eller forårsløg som plejer at ende i skraldespanden eller komposten, og
du bliver begavet med en ny porre eller forårsløg, eller hvad det
nu er man bruger.

Det er nu hækken skal
have gode vækstforhold, så rens den for
ukrudt og giv den gødning eller kompost, så
bliver den glad og grøn

Sølva Falgren og Jens Juhl på
Facebook under titlen
Slottet i smørhullet
hvis man er interesseret i økologi
og permahaver.

Hvordan og hvornår træffer man formanden
Nichlas kan kontaktes
på Tlf.: 42656212 og på
E-mail:
formand@budumvang.dk

Hvis Nichlas ikke lige er
ved mobilen lægges en
besked og han ringer
tilbage.

Husk at ændre din
adresse og andre kontaktoplysninger
Du kan gøre det selv på
lonihaveforbundet.dk
Eller
Du skriver en mail til enten Nichlas på
formand@budumvang.dk
eller til John på
kasserer@budumvang.dk

Brandforsikring
Alle huse i vores forening skal have en
brandforsikring, og vi vil
senere i år sikre os at
dette er overholdt, ved
at alle fremviser kvittering.

ko-

Persille Ingerslev har en side på
facebook som kan inspirere til
mere gendyrk mindre smide ud.

Vil du sælge dit kolonihavehus?
Det første du skal gøre er at kontakte formanden, som bestiller en
vurdering af dit hus.
Denne bliver foretaget af kredsen
og prisen på huset må ikke overstige vurderingen..
Man kan få det opslået på hjemmesiden ved at udfylde formularen på Budumvang.dk, du kan
også få det opslået i tavlen og et
opslag på Facebook.
Man kan selvfølgelig også bruge
egne medier til dette.
Når der er indgået en aftale med
en køber, kontakter man igen formanden for at få skrevet en kontrakt.

Bestyrelsen
Formand Nichlas Amdisen Pedersen
Tlf: 42656212 E-mail: formand@budumvang.dk
Næstformand Mona Svendsen
Tlf: 50931664

Hvornår udkommer næste nyhedsbrev?
Det udkommer når der er stof
nok til det, og tiden er til det.
Altså det vil vi ikke lægge os
fast på,

Bestyrelsesmedlem Christian Pedersen
Tlf: 20818544
Kasserer John Carstensen
tlf: 22377627
E-mail: kasserer@budumvang.dk
Bestyrelsesmedlem Mette Nathansen
Tlf: 31480176

Byggetilladelser
Husk der skal søges om byggetilladelser, til næsten alt.
Så ring eller skriv inden du går i gang, så finder vi ud af
hvordan det skal gøres.

Køb sand
Har du brug for sand til din kolonihave kan
du finde det ved fælleshuset.
Kontakt Christian have 173,
Tlf: 20818544
En boogie trailer 90 kr.
En alm. trailer
65 kr.
En trillebør
15 kr.

Hvad har de mon gang i, i bestyrelsen?
Kommunen har tyndet ud i læbæltet mod vest op mod rideskolen, og de fortsætter til efteråret.
Dejligt der igen er kommet lys og mere sol til de der bor langs læbæltet.
En ”ejerløs” bil er fjernet af politiet, fra et torv.
Hjemmesiden er færdig: Budumvang.dk
Vores arrangement d. 11.5.21 med Jens Juul og Sølva Falgren, om økologi og permahaver er udsat til
vi igen kan forsamles.
Hvornår kan vi igen forsamles? der er for højt smittetryk lige pt. i Nørre Tranders sogn hvilket også er
Aalborg Øst.
Dette er noget vi drøfter og er under bearbejdning.

