
Andelshaverne Tjørnbjerg 
Nyhedsbrev oktober 
bestyrelsen2750@gmail.com 

 

Årets Præmiehaver 2021. 

 

De glade vindere blev fejret den 

18.9.2019, hvor der blev uddelt 

præmier fra Kolonihaveforbundet. 

 

Kandidater til årets Præmiehaver findes 

hvert år af sidste års vindere, derefter 

vælges vinderne af en repræsentant fra 

Kolonihaveforbundet. Der skal gå 5 år 

før man igen kan blive udvalgt til 

præmiehave. 

 

Vi ønsker endnu engang tillykke til 

årets præmietager. 

 

 
 

Marianne og Bent Werge 

Åmarksvænget 13 

”Ærespræmie” 

 

 

 
 

Volkdal 

Lupinvænget 38 

 

 
 

Doris og Leif Rudal, Gyvelvænget 21 
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Helga og Niels Ove Jørgensen 

Gyvelvænget 4 

 

 

 
 

Else og Ole Fog 

Violvænget 6 

”Konsulentens pris” 

 
 

Kirsten og Per Sørensen 

Violvænget 37 

 

 

 
 

Signe og Carsten Nielsen 

Solsikkevænget 31 
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Linda og Erik Trebbien 

Primulavænget 37A 

 

 
Necla og Ahmet Yildirim 

Gyvelvænget 50 

”Børnevenlig have” 

 

Susanne og Per Wessel Olsen 

Gyvelvænget 24 

 

 

I denne kolde vintertid 

Søger rotter og mus indendørs, det er 

ikke sjovt at få besøg af disse små 

pelsdyr. Hverken inden i husene eller i 

haverne.  

 

Sørg for at der ikke henstå 

køkkenaffald i jeres affaldsbeholder i 

haven, ligesom der ikke må være åben 

kompostbeholder. Det gælder om at 

ikke at give skadedyrene gode 

levebetingelser. 

 

Skulle du alligevel observere rotter, er 

man lovpligtig til at melde dette til 

kommunen. 

 

Nabo hjælp 

Er du ude og se til dit hus her i 

vintermånederne, så hold også øje med 

naboernes huse. Er alt som det skal 

være…. 

 

Sæsonen sidste arbejdsdag 

Lørdag den 25.9.2021 blev sæsonens 

sidste arbejdsdag afholdt. Der var ca. 

30 fremmødte til morgenmad, hvor de 

forskellige opgaver blev fordelt.  

 

En dejlig dag hvor der blev knoklet. På 

Vestbuen blev der beskåret, skurerne 

blev ryddet op og der blev opsat reoler, 

der blev ukrudts bekæmpet flere steder 

i foreningen, lagt løg i de nye bede, 

rettet skiltet op, skiftet lister mm. ved 

foreningens huset. Og køkkenholdet 

sørget for at der var både morgenmad 

og dejlig frokost.  

 

Tak til de fremmødte for den store 

arbejdsindsats.       
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