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Egebjergvej for mange år siden - set mod øst
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April 25. Generalf. GF Nord
Maj
-

6. Blomstervennerne
7. Seniorklubben
14. Øl&Vinlavet
15. GF Egebjerghøj
16. GF Egebjerghuse
30. GF Pilehøj

Juni 3. Blomstervennerne
4. Seniorklubben
9. Gourmetklubben
23. Skt. Hans i Fælleshuset

Deadline for næste nummer er den
8. maj kl. 12.
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage
efter deadline.
Følgende deadline:
Den 5. juni

EGEBJERG FÆLLESHUS
Priser for leje af Egebjerg Fælleshus
gældende fra 1. september 2011.

Én hverdag
Fredag
Lørdag
Søndag

kr. 700
kr. 1050
kr. 1750
kr. 1750

En weekend bestående
fredag/lørdag
lørdag/søndag
fredag/lørdag/søndag

af:
kr. 2400
kr. 2800
kr. 3400

Der er trådløs netadgang i
Fælleshuset for medlemmer af
tilknyttede foreninger, og password udleveres i baren eller af
den tilsynsførende.
Reservation af Fælleshuset kan
ske mellem kl. 20 og 21, når der
er TORSDAGSTRÆF.
PS. Husk at medbringe 150 kr. til
betaling af reservationsgebyr
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IS” som ligger på Pusterholmen,
en regnskabsmand ”GM Regnskab”, som ligger i Egebjergvang,
en fodterapeut ”MM fodterapi”,
som ligger på Skinderskovvej, og
sidst, men ikke mindst, en murer
”TRENTEMØLLER´S MURERENTREPRISE”.
Murermester Preben Hansen, bladets suverænt mest stabile annonTiderne skifter og tak for det. Før cør, var annoncør fra bladets start i
Egebjergklubbens generalforsam- 1969, til han gik på pension for to
ling i marts måned var der ikke
år siden, og må således være enmegen tro på fremtiden. Bestyrel- hver redaktørs drøm. Kasper Trensen syntes ikke, der skulle opsøges temøller, som bor på Bøndermosenye eventuelle annoncører, hvis
vej, er en ganske ung mand, så han
Egebjergklubben, og med den
kan være murer i mange år endnu
Egebjergbladet, stod foran en afog forhåbentlig også annoncør i
vikling. Men alt det har nu vendt
Egebjergbladet.
sig til det bedre. Vi har fået optiTil sidst en lille opfordring. Brug
mismen tilbage. Bladets ”annonce- bladets annoncører. Vi har ingen
afdeling” har arbejdet på højtryk, bedemand blandt vore annoncører;
og resultatet er da heller ikke ude- jeg har prøvet, men mine ord faldt
blevet. Der blev skaffet to nye an- på stenet grund, men ellers har vi
noncører i marts, og det samme
næsten alt andet. Lige fra fødderne
skete i april.
og op til håret på hovedet.
Vi har fået en massør ”BRIXENAnnoncepriser
Højde
x
42,5 mm
42,5 mm
88
mm
88
mm
58
mm
133,5 mm
270 mm

(OBS beboerannoncer er gratis!)
Bredde
Pris
60 mm
95 kr.
124 mm
180 kr.
60 mm
180 kr.
124 mm
320 kr.
188 mm
320 kr.
188 mm
480 kr.
188 mm
650 kr.

Farvetillæg
30 kr.
50 kr.
50 kr.
100 kr.
100 kr.
150 kr.
200 kr.
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Stort loppemarked i gården på Egely
lørdag d. 4. maj kl. 10-14
Entré 10,- kr.

Der vil være en masse boder, hvor man kan gøre et godt køb.
Cafeen byder på bl.a. pølser m. kartoffelsalat, kaffe og lagkage
samt andre gode tilbud.
Effekter til loppemarkedet modtages gerne. Kan afleveres i
administrationen eller sættes i atriumgården
Af pladshensyn vil vi gerne på forhånd takke nej til større møbler.

Alt overskud fra salg af loppeeffekter og entrébilletter går ubeskåret til Egelys loppekonto, som støtter ferierejser, udflugter,
fester og hygge til glæde for beboerne.
Vi ses
Mange hilsner
Plejecenter Egely
Egebjerg Bygade 34-72
2750 Ballerup
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Generalforsamling i
Grundejerforeningen Egebjerglund Syd

Egebjerglund Syd afholdt den årlige generalforsamling den 21. marts
2013 i Egebjerg Fælleshus. Referatet og andet foreliggende skriftligt
materiale kan ses på hjemmesiden
http://www.egebjerglund-syd.dk/
Generalforsamlingen/Forside.htm
hvorfor her alene bringes nogle
korte udpluk.
Foreningen mistede som bekendt
sin formand og mangeårige nøgleperson sidst i 2012, og da kassereren havde forfald, var det en decimeret bestyrelse, der måtte stå for
skud i en til tider meget livlig debat.
Sneordningen, som Syd har i fællesskab med grundejerforeningen
Aagesdal, er et tilbagevendende
diskussionsemne, og det var i år
tilfældet under flere dagsorden-
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punkter. Nogle medlemmer udtrykte stor tilfredshed med effektiviteten af den nuværende billige ordning og maskinens fører denne vinter. Andre fandt, at en ordning med
en ekstern entreprenør med fornødent reservemateriel burde foretrækkes, således at vi ikke udsættes
for driftsstop ved maskinreparationer. Der var også ret stærke ønsker
om at få sneordningens omkostninger for Syd klarere frem i regnskabet, medens foreningens revisorer
fastslog, at regnskabet var i overensstemmelse med god regnskabsskik og fuldstændigt retvisende.
Det mundede ud i, at bestyrelsen
lovede at se på mulige forbedringer
af ordningen, herunder anvendelse
af den tidligere anvendte maskine
som reserve, og kassereren anmodes om at overveje en klargøring,
f.eks. i form af note til regnskabet.
Både bestyrelsen og et medlem
havde fremsat forslag om vedtægtsændringer, hvoraf ingen
blev vedtaget. De gav dog inspiration til nogle forslag til videre
overvejelse, herunder f.eks. anvendelse af udvalg med deltagelse af
medlemmer uden for bestyrelsen
og en formalisering af foreningens
mangeårige praksis med at informere medlemmerne om materiale
til generalforsamlingen, så snart
det foreligger, primært ved anvendelse af hjemmesiden og/eller
bloggen http://blog.egebjerglundsyd.dk/ Melder man sig til at have
skriveadgang på bloggen, kan man
få en email, når der er nyt. Nyt kan

f.eks. også fås med en RSS læser
og på en mobiltelefon med QR læser. Der blev fra salen kraftigt
opfordret til, at medlemmerne
melder sig til bloggen.
Medlemmerne blev også meget
kraftigt anbefalet at melde sig til
www.nabohjælp.dk, som administreres af Det Kriminalpræventive
Råd og TrygFonden. Med velkomstbrevet modtager man et par
små klistermærker til at synliggøre,
at man er med i ordningen. Sæt ét
af dem på postkassen ude ved
vejen! Får vi mange af dem at se,
vil bestyrelsen formentlig investere
i større skilte i området.
Nogle indbrud i foreningens område i den seneste tid har desværre
aktualiseret ovennævnte. Bloggen
er derfor også taget i anvendelse
i kriminalpræventivt øjemed! På
den kan et skriveberettiget medlem
hurtigt advare os andre om, at der
helt aktuelt er fare på færde i nærområdet.
Følgende blev enstemmigt valgt:
Formand: Jørn Steen Jensen.
Et bestyrelsesmedlem: Henrik Jensen.
To bestyrelsessuppleanter: Marco
Frederiksen og Nete Gabel.
To revisorer: Kirsten Hagen og Karin Thorsen.
Én revisorsuppleant: Jens Brunsgaard.
Svend Jensen, Jørn Ishøi og Niels
Damgaard var ikke på valg.
Men nok engang: se hele referatet
på hjemmesiden.
Henrik, referent
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Egebjerg Fælleshus’ generalforsamling
torsdag den 28. februar 2013
Formand: Jan Tegner
Kasserer: Svend Jensen
Sekretær: Benny Lyng Rasmussen

Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
Jørgen Bragge og Kirsten Hagen
blev genvalgt som revisorer og
Karin Thorsen som revisorsuppleant.

Formanden Jan Tegner bød velkommen til 37 medlemmer (inkl.
bestyrelsen).
Punkt 1: Valg af dirigent
Hans Østergaard blev valgt og
kunne berette, at generalforsamlingen var lovligt varslet med annoncering i Egebjergbladet.
Punkt 2: Formandens beretning
ved Jan Tegner
Formandens beretning kan læses
på side 8.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset ved Svend Jensen
Regnskabet for 2012, der udviste
et overskud på kr. 7.211,- og en
egenkapital pr. 31/12-2012 på kr.
73.513,-, blev gennemgået kort.
Der var i 2012 46 private udlejnin-

ger. Bestyrelsen forventer et lidt
lavere niveau for 2013, hvorfor
der er budgetteret med mindre lejeindtægter og et resultat på +/- 0.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Punkt 4: Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægterne. Ændringer blev alle, med
enkelte redaktionelle korrektioner,
vedtaget enstemmigt. De ændrede
vedtægter fremgår nu af Fælleshusets hjemmeside.

Punkt 7: Eventuelt
Et medlem forespurgte om nye
planter, da nogle af de sammenplantninger, der står i Fælleshuset,
ikke er i ret god stand. Formanden gjorde opmærksom på, at
planterne tilhører Egebjergklubben.
Der blev forespurgt, om bestyrelsen havde overvejet situationen
omkring rengøring af Fælleshuset,
når/hvis Ib Mørk ikke længere
kan/vil forestå arbejdet. Formanden fortalte, at bestyrelsen ikke
havde overvejet dette p.t.

Punkt 5: Valg af bestyrelse
Jan Tegner, Svend Jensen, Bjørn
Kraglund, Benny Lyng Rasmussen og Christian Sørensen blev
alle genvalgt.
Bestyrelsen har på møde 11/32013 konstitueret sig således:
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Der graves i Egebjerg denne sommer
Efter flere års tilløb fra NESA og DONG skulle det nu
være ganske vist, at man fra maj 2013 påbegynder nedgravning af elkablerne i Egebjergområdet. – Dog således,
at det kun er de mellemste tre luftledninger, der bliver fjernet, og strømmen lagt i jorden, mens den øverste og den
nederste ledning bliver hængende, og de gamle master bliver stående af hensyn til bevarelse af gadebelysningen.
Forstå det, hvem der kan!
Med venlig hilsen
Hans Christensen.
Fra kommunen har jeg modtaget følgende:
”DONG Energy El distribution A/S har planlagt at kabellægge deres forsyningsledninger, fra luftledninger til kabler i jorden.
Den overordnede tidsplan for de enkelte områder er foreløbig følgende:
Område 2, Egebjerg: maj 2013 – oktober 2013.
Område 7, Skovlunde: september 2013 – februar 2014
Område 4, Lautrupparken: april 2014 – august 2014
Område 5+6, Harrestrup + Ågerup: juli 2014 – november
2014
Ca. 14 dage, før kabellægningen påbegyndes, udsender
Dong Energy informationsbrev til kunderne, der bliver
berørt af kabellægningen.
Område 2, Egebjerg er opdelt i 4 etaper. Dong Energy begynder kabellægningen i den nordlige del af Egebjerg, etape 1 og 2
Nedenstående vejnavne forventes at blive berørt i etape 1
og 2
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Etape 1

Etape 2

Bakkehegnet
Damsagervej
Digevænget
Egebjergvej
Egekrogen
Kastebjergvej
Kikudbakken
Kærvænget
Lerholmvej
Pilehøjvej
Pusterholmen
Rønne Alle
Sketteholmen
Skovbovænget
Syvendehusvej
Udbakken

Birkemosevej
Bøndermosevej
Dyndsagervej
Egebjergvej
Kastebjergvej
Lerholmvej
Nordbuen
Pileagervej
Pæremosevej
Rydtoften
Sketteholmen
Snogholmvej
Syvendehusvej
Torsagervej
Tranemosevej
Udbakken
Ved Skovgærdet
Ågesdalsvej

Du kan læse mere om kabellægningen på DONGs hjemmeside www.dongenergy-distribution.dk/kabellaegning.
Ballerup kommune har besluttet ikke at udskifte vejbelysningen samtidig med Dong Energys kabellægning.
I forbindelse med kabellægningen af forsyningsledningerne fjerner DONG Energy 3 af luftledningerne.
Der vil herefter stadig vil være 2 luftledninger tilbage i
mellem masterne til vejbelysningen (den øverste og den
nederste).
I forbindelse med kabellægningen bliver fortovsfliserne
rettet op, og knækkede fliser udskiftes med nye.
Dette sker dog oftest kun i den ene fliserække og normalt i
det fortov, hvor også vejbelysningen er placeret.
Forsyningsskabe bliver placeret efter aftale med Ballerup
Kommune.”
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Kunne du tænke dig at spille badminton??

Det ser ud til, at vi får ledige banetimer, bl.a. mandag aften, i den kommende sæson; se
www.egebjergsportsklub.dk
under Badminton.
Vi er primært en forening for motionister. Det årlige kontingent er kun 250 kr. for voksne. Vi spiller mest
double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser ikke
singlespillere, hvis vi har ledige baner.
Man sørger selv for opsætning og nedtagning af net og
medvirker til at sikre, at vi efterlader hallen i pæn og aflåst
stand.

Har dette din interesse?
SE på hjemmesiden om der er en banetime, du kan
bruge,
FIND nogle venner at spille med, og
SKRIV så til post@egebjergsportsklub.dk
eller ring til 6017 1953.
Så ordner vi resten hurtigt og enkelt.

Bestyrelsen

Nyt fra Egebjergklubben
Som I kunne læse i sidste nummer af Egebjergbladet, så
blev der heldigvis valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen i Egebjergklubben, og vi fik også sænket
gennemsnitsalderen i bestyrelsen, som vi havde ønsket.
Der mødte betydeligt flere op, end der har været de sidste år – mange tak for det, og det må jo forhåbentlig
også betyde, at der stadig er nogle, der interesserer sig
for vores arrangementer. Vi overvejer at opfordre interesserede til at melde sig til en aktivitetsliste, så der
kan blive flere om det praktiske arbejde, men det vender
vi tilbage med senere.
Den nye bestyrelse har holdt sit første møde, hvor det
meste af tiden gik med at konstituere os, og to af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev henholdsvis formand, Lis Folke fra Rydtoften, og sekretær, Jette Boll
fra Pileagervej, og det er meget positivt, for der er altid
brug for fornyelse.
Vi talte også om arrangementer, og umiddelbart ser det
ud til, at de sædvanlige ting fortsætter, men der var også
forslag til nye aktiviteter, og det vender vi selvfølgelig
tilbage til.
TorsdagsTræf blev også diskuteret, og vi er enige om, at
vi mangler besøgende, og det vil vi forsøge at gøre noget ved. For dem, der ikke ved det, kan vi fortælle, at
der er åbent hver torsdag aften fra klokken 19.00 til
23.00 i Fælleshuset, Agernhaven 8, og det er en god
lejlighed til at få en hyggelig sludder, måske med sine
naboer – du kan jo tage dem med - eller med andre i
kvarteret. Alle er velkomne, og baren er åben med øl,
vand og vin til meget rimelige priser. Der er sommetider
dartturnering og fællesspisning, og der er selvfølgelig
også mulighed for andre aktiviteter, hvis der er nogle,
der har lyst eller ideer til det. Fra klokken 20.00 til
21.00 er der også mulighed for, at man kan bese og/eller
leje lokalerne til private arrangementer, hvis man har
brug for det.
Bestyrelsen
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således en aftale med kommunen om de føromtalte nye
lofter i billardlokalet.
En ting, der dog ikke gik så gnidningsløst, var forlængelse
af huslejekontrakten med kommunen. Det har i alle årene
Formandens beretning for 2012
været Egebjergklubben, der har tegnet kontrakten, men vi
syntes egentlig, at det var mere naturligt, at den blev indgået med fælleshuset, ikke mindst når Egebjergklubbens
fremtid har hængt i en tynd tråd. Så da den gamle kontrakt
udløb 1. november, gik forhandlinger i gang. Der er pludHver fredag rengør Ib Mørk hele huset. A og B lokalet,
selig kommet en jurist i spil fra kommunens side, så det
køkken, toiletter og som noget nyt nu også billardlokalet. gik ikke så nemt. Kommunen ville ikke tegne en kontrakt
I årets løb har vi købt en ny støvsuger, indkøbt nye og fle- med fælleshuset, før vores vedtægter blev ændret, så derre hynder, købt en damprenser til rengøring af specielt toi- for foreslår bestyrelsen vedtægtsændringer ved denne geletterne, og så har vi købt en ny fryser til baren. Gulvene
neralforsamling. Kontrakten er nu tegnet med Egebjerghar som sædvanlig fået den helt store tur, og så har billard klubben, men kan ændres til os efter vedtægtsændringerne.
fået opsat nye lofter. Kommunen har betalt 50 %, og bilDesværre er der også et andet problem, og det er længden
lard og Fælleshuset har delt det resterende beløb imellem på kontrakten. Da kommunen skal optimere deres ejenos.
domme med hensyn til, om de er rentable, kunne vi kun få
en kontrakt, der dækkede til udgangen af 2013 i første omgang. Men efter et utal af skriverier og telefonsamtaler
Vi har stadig en meget flot belægning på udlejningen, og i lykkedes det Lone og mig at få den forlænget til medio
stort set alle weekender har huset været udlejet. Vi har ik- 2014.
ke sat lejen op i år, hverken for interesseforeningerne eller
for private lejemål.
Vores hjemmeside bliver flittigt brugt. Ud over at man her
kan se, hvornår lokalerne er ledige, kan man se alt om priVi har ingen fast tilsynsførende, men vi har en turnusord- ser, inventar og meget andet og så kan man selv printe 2
ning, så en af os i bestyrelsen er her om torsdagen og ord- udlejningskontrakter ud og udfylde dem hjemmefra, så
udlejningen kan gå lidt hurtigere om torsdagen..
ner det praktiske omkring lejemålene. Efter en udlejning
checker vi lokalerne, hvorefter vi afregner med lejeren.
Det fungerer rigtig godt, og langt de fleste lejemål er helt
uden problemer. Vi er blevet mere strikse med at få folk til
at erstatte ituslået service, men også det går helt gnidningsFørst på året havde vi som sædvanligt et møde med inteløst. Noget andet, vi også er blevet strikse med, er udlejning til ungdomsfester. Så snart det oser af 18 års fødsels- resseforeningerne for at høre, om de var tilfredse med dedage, siger vi nej. Langt de fleste forstår det godt, men det res lejevilkår, hvilket alle var. Der var et pænt fremmøde
til St. rengøringsdag i oktober, så også gardinerne blev
hænder en sjælden gang, at folk bliver temmelig fornærvasket. 3 interesseforeninger mødte dog ikke op, men har
mede.
så til gengæld betalt 600 kr. pr. forening til delvis dækning
af professionel hjælp.
Med hensyn til grundejerforeningerne vil jeg godt takke
Vi har stadig et rigtig godt samarbejde med kommunen.
Lige meget om det er kloakken, der er stoppet, varmesty- for deres økonomiske støtte på 40 kr. pr. parcel. Dette tilringen, der er problemer med, en rude, der er smadret eller skud er tvingende nødvendigt for, at vi kan få økonomien
andet, hvor der kræves professionelle håndværkere, bliver til at hænge sammen. Til gengæld får medlemmer i de tilskudsgivende grundejerforeninger fortrinsret med hensyn
problemerne hurtigt løst, når jeg ringer. En gang om året
til, hvor tidligt de kan leje til private fester. Desværre har
har jeg et bygningssyn med en repræsentant fra kommuEgekrogen og Gadehusene valgt ikke at yde dette tilskud,
nen, hvor vi gennemgår huset og taler om de ting, der
trænger til at blive gjort på kommunens regning. I år fik vi men så har deres medlemmer til gengæld kortere frist, hvis
de vil leje lokalerne.
Der er også andre, der skal takkes,
nemlig vores håndværkergruppe Erik
Hagen, Ole Bech og Benny Rasmussen. Også tak til Ib for rengøring og
indkøb af rengøringsartikler.
Der skal også lyde en tak til vores 2
revisorer. Som det sidste vil jeg godt
takke den øvrige bestyrelse for det
gode samarbejde.

Fælleshusets generalforsamling
28. februar 2013
Lokalerne

Udlejningen

Hjemmesiden

Tilsynsførende

Interesseforeninger og grundejerforeninger

Samarbejde med kommunen
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Foreningen til Pinsens Bevarelse
Husk!

Søndag den 19. maj 2013 er det igen Pinsedag, hvor medlemmerne som sædvanlig samles
kl. 12.00 ved indgangen til skoven for enden af Pileagervej og drager i samlet og lystig flok mod Bålpladsen, hvor vi vil nyde den medbragte mad og drikkevarer i det grønne.
Kl. 14.00 skulle der så være faldet så meget ro over medlemmerne, at Generalforsamlingen kan afholdes.
Foreningen er heldigvis ikke blevet større, end at der stadig er plads til flere medlemmer. Det er altid rart
at se nye ansigter. Så mød op og se, om du skulle have lyst til at være med! Medlemskabet er gratis, og der
er ingen forpligtelser – andet end at du selv skal tilberede og medbringe maden.
På gensyn den 19. maj kl. 12.00.
Præsidenten
Ole
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Også grågæssene længes efter foråret.
Påskedag kunne de ikke vente længere. Selvom Udbakkesøen stadig er frosset til, er der åbent vand nogle steder, og lige netop der var der også en lille tue af siv, og der lagde de så deres første æg.
Sidste år havde de rede på øen og fik 4-5 unger, så det måtte da være en fejltagelse at lægge et æg , så
alle fjenderne kunne se det. Nogle timer senere var ægget væk, og vi går ud fra, at de så igen i år vil
bygge rede på øen.
Keld og Hanne
Syvendehusvej

DET KOLDE FORÅR

Noget bør være det kendte.
Noget bør komme igen.
Vinterens mørke endte,
men våren har ladet os vente.
Dette er meget nydeligt men det er ikke den.
Lyset har længe våret,
men kulden knuger ens sjæl.
Her sidder vi langt hen på året
og venter forfrosne på foråret.
Når årstider ikke er det,
er mennesker ikke sig selv.
GRUK
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NYHEDER OM ROSER
Tekst og foto indsendt af Ayoë Thürmer

Selv om det stadig er koldt ude i haven,
mærkes forårets komme på grund af lyset.
For at få flotte roser til sommer, skal vi snart tænke på at
starte roserne op. Sidst i marts, eller når jorden er frostfri,
gives den første gødning. Det er vigtigt for et godt resultat
at få gødningen ud på dette tidspunkt, så regnen kan fordele næringsstofferne i rodzonen. April måned er ofte meget
tør, og hvis du venter, risikerer du, at gødningen ligger
oven på jorden, hvor roserne ikke kan få fat i den, når de
skal bruge den
En spiseske N-P-K 12-1-13 VITA GRO eller tilsvarende
klorfri N-P-K gødning jævnt fordelt på 30x30cm omkring
en rose er passende. Når du har set, hvordan gødningskornene ligger, kan du bare give resten af roserne på samme
måde. Til roser er det vigtigt at bruge en gødning, der har
et højt indhold af kali. Svampesygdommen rosenrust trives på planter, der vokser i kalifattig jord.
Hvis du i en årrække har brugt N-P-K gødning, kan det
være en fordel at skifte til en organisk gødning som
ANIMIX.
De remonterende (genblomstrende) roser behøver
atter gødning, samme dosis, henne i maj – juni og
juli måned. Efter 1. august skal du ikke tildele mere

gødning. Nu er det vigtigt, at roserne får brugt gødningen op inden vinteren, så de ikke står med mange
nye bløde skud, når frosten melder sin ankomst.
Gødningssystemet nævnt overfor er det billigste og
nemmeste, men roser trives rigtig godt, hvis man har
mulighed for at supplere med naturgødning. Da kan
man reducere tilsvarende i dosis af N-P-K.
Roser foretrækker lerholdig jord, så hvis din jord hører til den sandede type, kan du få roserne til at vise
deres fulde skønhed ved at tilføre en blanding af granuleret ler og komposteret kogødning til rodzonen.
Begge dele findes i sække og kan købes på velrenommerede havecentre. Læs mere om produkterne
på www.rosenposten.dk under hjælpemidler på rosenoversigten, der er rullet lidt frem.
Selv om der stadig kan komme nattefrost, er det en
fin tid til at flytte roser, som eventuelt står forkert i
haven. Det er også fint at nyplante, så snart jorden er
tøet op. Det må bare ikke fryse, medens der plantes.
Nattefrost, efter rødderne er kommet i jorden, betyder ikke noget. Det er bedre at plante nu end i majjuni, hvor solen kan være hård ved de nyplantede roser.
Fortsættes på bagsiden
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Hvis du har rosenvenner,
kan du glæde dem med
dette enkle råd om tildeling af gødning.

Der er andre gode råd og
mange billeder af nye og
gamle roser inde på
www.rosenposten.dk

Lady of Shalott
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Munstead Wood
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