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Tusind tak for en dejlig sæson 2021

Sommeren hvor vi igen kunne samles, uden den store frygt for at blive smittet, eller smitte andre
med corona.
Vi fik afholdt vores to generalforsamlinger på samme dag 1.juli, en fælles arbejdsdag blev der også til, med efterfølgende hygge med velfortjente pølser m.m. under kastanjetræernes skygge.
Det lykkedes ved fælles hjælp at afholde Sankt Hans aften, Tour de loppemarkedet og sidst høstfest med god mad, musik og dans.
Det hele har ikke været nemt og nogen synes det skulle være på en
anden måde, eller der mangler da noget. Det var det, det blev til, det
der var kræfter til, og det vi kunne tage ansvaret for i forhold til corona
-epandemien.
Snart starter en ny sæson igen og lad endelig være med at sidde
hjemme og snakke om hvordan det kan gøres, kom ud af busken og
vær med :)

Lukning af vand

Velkommen

7. november kl. 14, bliver der lukket for vandet, og
der er nogle ting i skal være opmærksomme på efterfølgende, for at undgå frostsprængninger.

Velkommen til de mange
nye havelejere, der har købt
huse i Budumvang.
Vi håber i må finde jeres lille fristed
her, og føle jer hjemme. Vi kan kun
opfordre jer til at deltage i arrangementer for at lære andre kolonister
at kende og få det netværk i måtte
ønske jer.
Mange unge har købt huse i år, og
vi håber også at kunne lave noget
for jer i 2022. (læs indlæg af Max)

•

Lad vandhanerne stå åbne

•

Tøm toilettet for vand

•

Tøm varmtvandsbeholdere,
også dem på gas.

•

Tøm vandslangerne

Hvordan må man bruge kolonihaverne om vinteren.
Fra 1. november til 31. marts er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihavehusene fra kl. 21.00 06.00, man skal bo på sin hjemmeadresse udenfor kolonihaverne.
Dette er jævnfør ”de almindelige bestemmelser for kolonihaver” som Aalborg kommune kræver
overholdt, for at vi kan få lov til at leje arealet af dem. Hvis vi ikke overholder dette kan vi alle i
Budumvang blive opsagt, hvilket jo ingen af os ønsker.
Pas på hinandens huse i vinteren, og vær opmærksom på om der er nogen i haverne, kontakt
dem og find ud af om de har et tilhørsforhold til der hvor de er.
Vær opmærksom på at have telefonliste til dem på jeres torv, så i kan henvende jer til hinanden,
hvis i observerer noget der ikke er som det skal være.
Tidligere har de været nogen der kørte en tur rundt i foreningen og skrev på FB gruppen hvis der
var noget de blev opmærksomme på, og det er kun dejligt.

Find oplysninger på hjemmesiden: Budumvang.dk
Facebookgrupperne: Haveforeningen Budumvang og Vores kolonihaver
i Budumvang

Gødning til haven

Affalds containerne

Vores gode naboer Rideskolen forærer os gerne hestemøg, til vores haver. Så skal
du lige nå at forbedre jorden
til næste års grøntsager eller
skal dine roser forkæles, så
er det afsted med trillebøren
og en skovl.

Containere til køkkenaffald fjernes som vanligt, fra

Hvis de rider på springbanen
så vent til en anden dag.

1.11.21-1.4.22

Ny adresse
Husk at ændre din adresse og
andre kontaktoplysninger
Du kan gøre det selv på kolonihaveforbundet.dk
Dit medlemsnr. står bag på
havebladet, du får tilsendt.
eller
Du skriver en mail til
formand@budumvang.dk

Byggetilladelser
Vi møder stadig nogle som bare går i gang med at bygge og
renovere.
Det er så ærgerligt at vedkommende bagefter skal rive ned,
fordi man ikke lige får spurgt,
eller overholdt reglerne.

Kontakt Nichlas han ved alt om
det, og det han ikke ved, finder
han ud af. Huse der ikke overholder byggetilladelserne, skal
lovliggøres, også ved evt. salg.

Unge i Budumvang
Der har henover sæsonen så småt været begyndt på de sociale arrangementer igen her i foreningen.
Som ung suppleant for bestyrelsen er der dog særligt en ting som stadig mangler: Andre unge.
Jeg ved at vi er en større flok herude (jeg selv bor herude hele sommeren, og ser også mange af jer andre herude), men vi kommer måske ikke hinanden så meget ved som andre generationer her i foreningen, det vil jeg gerne lave om på og det har vi også muligheden for.
Jeg tænker at vi måske kunne planlægge nogle andre typer af arrangementer herude til næste år, som er
mere målrettet vores aldersgruppe. Hvad end om det er brætspilsaftener, fredagsbar, fælles grillaftener
eller noget helt andet.
Hvis I sidder derude med nogle gode idéer, eller måske gerne vil være med til at lave noget godt for fællesskabet for os unge, så er I velkomne til enten at sende mig en mail til maxrimmer@me.com eller kontakte mig på Messenger.
Håber vi kan få gang i noget, så vi kan få en fantastisk sommer i foreningen til næste år.
Max Rimmer Vad Larsen, suppleant for bestyrelsen

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 salgsprisen på huset må ikke
overstige vurderingen.
Det går hurtigt med at sælge hvis
man slår huset op i FB gruppen
”kolonihaver i Aalborg”
Når der er indgået en aftale med
en køber, kontakter man igen formanden for at få skrevet en kontrakt. Der er behov for at få købers navn og mailadresse, for at
vi kan lave kontraktskrivningen.

Hvornår udkommer næste nyhedsbrev?
Det udkommer når der er stof
nok til det, og tiden er til det.

Hvordan træffer man
formanden
Mona kan træffes på 50931664
og på E-mail:
formand@budumvang.dk

Altså det vil vi ikke lægge os
fast på.

Fra 1.4 - 31.10
holdes åbent i fælleshuset, på
bestemte tider, som slås op på
facebook gruppen:
Haveforeningen Budumvang og i
tavlen ved fælleshuset.

