
Regndråber drypper i mit hår
- det har de gjort en del i år ---
Det kan ikke diskuteres, det blev en våd 
sommer, den 2. vådeste i mands minde iflg. 
Meteorologisk Instituts målinger. Tomater 
og agurker i drivhuset kunne godt have 
haft gavn af lidt mere sol, ligesom nogle af 
planterne i haven, men meget har haft det 
fint med regnen – desværre også ukrudtet.

Lad os glæde os over, at vi har haft mange 
lune dage, selv om vi næppe opnåede de 
24-25 grader, som  nogle synes er rigtig 
sommer. Mange aftener kunne vi sidde ude 
på terrasserne til sent, temperaturerne har 
været pæne døgnet rundt – og vi har stort 
set været fri for at vande haverne!

Vi kan også glæde os over, at den voldsom-
me og ødelæggende regn der har huseret 
nogle steder ikke lige faldt i hovedet på os!

Lad os håbe på et 
mildt efterår uden 
blæst!

Og kig lige en 
ekstra gang efter 
sneglene – de 
er kommet langt 
omkring i år, jeg 
har for første gang 
fundet et enkelt 
eksemplar i min 
nuværende have! 
Den er der ikke 
mere –

AF
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Medlemsblad for kolonister - og andet godtfolk

Kolonihaveforeningen “Fjordglimt” - Vralden - 7600 Struer

Besøg fra Skive

Kolonihaveforeningen fra Skive besøgte os 
søndag d. 28. august. 

Formanden for foreningen i Skive, der også 
er formand for Danmarks Kolonihavefor-
bund, gav indledningsvis et foredrag om 
og introduktion til deres principper for bl.a. 
vurdering af huse med Fjordglimts besty-
relse og §10- udvalget som opmærksomme 
tilhørere. 

Fint at se deres metoder, lærerigt for os! 

Derefter ankom adskillige biler med med-
lemmer fra Skive Kolonihaveforening. De 
blev inviteret på formiddagskaffe. 

Så var der tid til på egen hånd at gå rundt 
og kigge på vores smukke område. Nogle 
steder gav det mulighed for en god have-
snak over eller inden for hækkene.

Efter at have 
indtaget 
medbragt 
mad i Vrald-
hal tog de 
afsked og 
gav udtryk 
for, at de 
havde haft 
en god dag. 

Vi kan vist 
håbe på 
invitation til 
genvisit!



Sct. Hans
Her et par af 
Allan og Ries 
billeder fra Skt. 
Hans aften, der 
blev afviklet i 
godt vejr og med 
god stemning. 
Ca. 100 personer 
var mødt op for 
at synge med 
på midsom-
mervisen og lytte 
til talen, der blev 
holdt af byråds-
medlem Georg 
Sabroe (S). 

af fejlanbragte ting – fx kasserede toilet-
ter. Adskillige har den daglige fornøjelse 
at kigge rummet efter for at gøre en god 
”fangst”.

Er man i tvivl om hvordan man skal forholde 
sig med sit affald, spørg da Harald i have 31.

Trailerkørsel med affald
Affald læsset på trailer – uanset om det 
drejer sig om private eller den, man kan 
låne af foreningen - skal køres til Genbrugs-
pladsen på Gørtlervej 7. Kolonihaveforenin-
gens udgifter til bortkørsel af affald er høje. 
Vi bør derfor alle lægge os i selen for at 
begrænse mængden så meget som muligt. 

Containerpladsen
Vi havde en periode i ferietiden, hvor 
vores kapacitet for dagrenovation blev lidt 
overanstrengt. Det kan være svært at være 
forudseende nok – men vi i bestyrelsen vil 
naturligvis (med Haralds hjælp, have 31) 
prøve at undgå den ildelugtende tilstand i 
fremtiden.

”Klunsepladsen” har været diskuteret. Der 
bliver af og til anbragt ting og sager, der er 
regulært affald. Tanken med pladsen er, at 
hvis der er et eller andet man ikke længere 
har brug for, men som stadig er funktionelt 
og kan komme til at gøre gavn et andet 
sted, kan det henstilles her i rummet. Det vil 
være ærgerligt, hvis vi skal opgive det p. gr. 



Info fra bestyrelsen
Havernes tilstand:

§10 udvalget var som i tidligere år og i 
henhold til vore vedtægter også i sommer 
på haveeftersyn. Der var ukrudt på en del 
af stik- og fordelingsvejene og i nogle haver 
manglede hel eller delvis klipning af hække. 
Men det generelle indtryk var en forbedring. 
Der var dog nogle få grove misligholdelser, 
som naturligvis kan have mange årsager. Da 
det gerne skal være en fornøjelse, også for 
naboerne i området, at råde over en kolo-
nihave på Vralden, opfordrer bestyrelsen 
de pågældende meget få havelejere til at 
overveje deres ressourcer og interesser i et 
fortsat medlemskab af foreningen.  

 

Vandaflæsningskort:

Det vedlagte vandaflæsningskort bedes 
udfyldt og afleveret senest 1. dec. 2011 
i postkassen ved Vraldhal eller sendt til 
kassereren Ib Mortensen Bredgade 34, 
7600 Struer.  Hvis man ikke afleverer kortet 
i rette tid, vil næste opkrævning blive pålagt 
et gebyr på 50 kr.

Overnatning:

Der må overnattes på Vralden indtil 1. no-
vember. Herefter er det kun i weekender og 

helligdage i forbindelse med jul og påske. 
Dette gælder dog ikke for huse uden toilet 
og vand – eller hvis der er lukket for vandet 
i hele området p.g.af frost.

Lukning for vand:

Det kan blive nødvendigt i tilfælde af hård 
frost og vil blive bekendtgjort i udhængssk-
abene og på websiden www.fjordglimt.org

Vinterafdækning:

Vinterafdækning må tidligst opsættes 1. 
oktober som anført i ordensreglementet §2, 
stk3. Sker det inden nævnte dato, pålæg-
ges der et gebyr på 500 kr. Vinterafdækning 
nedtages senest 31. marts. Ellers påregnes 
gebyr efter samme betingelser.

Sidste kontortid inden vinteren er d. 29.09.

Spørgsmål til bestyrelsen

Vi vil gøre opmærksom på et nyt link på 
vores webside, hvor man kan orientere sig 
om det omtrentlige tidspunkt for næste be-
styrelsesmøde, og hvor man via sekretæren 
kan stille spørgsmål til drøftelse i besty-
relsen.



Nyttige adresser og telefon-
numre:
Bestyrelsen:

Formand: Leif Eskelund, tlf. 4095 1413. 
Have nr. 158

Næstformand: Osmund Beck-Hansen, tlf. 
9719 9208 – 2979 2989. Have nr. 188

Kasserer: Ib Mortensen, tlf. 9784 0892 – 
5096 7363. Have nr. 186

Sekretær: Anne Grete Fage, tlf. 9785 2844 
– 2715 3744. Have nr. 150

Henning Larsen, tlf. 9787 2088 – 5172 
4070. Have nr. 90

§10-udvalget:

Formand: Osmund Beck-Hansen, tlf. 9719 
9208 – 2979 2989. Have nr. 188

Vej 1: Klaus Ohrt, tlf. 3140 0506. Have nr. 
22 

Vej 2: Ib Pedersen, tlf. 2878 0167. Have 
nr. 67

Vej 3: Michael Sleimann, tlf. 2552 2902. 
Have nr. 159

Vej 4: Jens Rasmussen, tlf. 2197 0940. 
Have nr. 181

Udlejning af Vraldhal:

Kasserer: Ib Mortensen, tlf. 9784 0892 – 
5096 7363. Have nr. 186

Udlån af trailer

Harald Andersen, tlf. 6014 9904. Have nr. 
31

Kontortid

Torsdag kl. 18:30 - 19:30

Hjemmeside:

www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk 
Webmaster: Jens Fage. Have nr. 150, 
jens@fage.dk

Ansvarshavende redaktør

Leif Eskelund

Iberisk skovsnegl
Sommeren har været rigtig god for sneg-
lene. Kig efter i din have, om du finder den 
orangebrune dræbersnegl (iberisk skovs-
negl), der hygger sig på fugtige, skyggefulde 
steder, under store blade – som fx rabarber 
- ved jordbærplanter, hvor de kan skjule 
sig næsten helt nede ved rødderne - eller 
i komposten, hvor de også meget gerne 
lægger æg. 

Den er ingen turist, er kommet for at blive, 
og derfor må vi lære at leve med den. 

Den skal bekæmpes. Afliv derfor de levende 
eksemplarer, du finder. Hvordan, er der 
mange gode ideer til på internet. Det en-
kleste er at hakke den over med den spade/
det hakkejern, du alligevel er bevæbnet 
med!  

Finder du en flok fine, gennemsigtigt hvide 
perler med diameter på 4-5 mm et eller 
andet sted i haven, typisk i komposten, kan 
de overhældes med kogende vand - det er 
snegleæg.  

Og allervigtigst: Drys ferromol  (kan købes 
billigt hos foreningen i kontortiden) på 
steder, hvor du har set dræbersnegle. Det 
er ikke gift for havens andre dyr eller for 
mennesker – kun ufordøjeligt for sneglene 
– desværre også for de arter, vi ikke bør 
bekæmpe, så brug det med omhu.

Efterhånden som de tilpasser sig vores 
fauna, får de flere naturlige fjender (i starten 
havde de nærmest ingen). Bl.a. tager pinds-
vinene dem, så dem skal vi være opmærk-
somme på at give gode forhold.


