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Tirsdag D.15. December sent om aftenen, sidder jeg hjemme i min lejlighed og ser tv, da min 

telefon kommer med en tyverialarm, i vores kolonihavehus i Vesterkær. Min hustru og jeg skynder 

os at køre derud. Da vi ankommer til Vesterkær, er der heldigvis ikke noget tegn på indbrud. Men 

nok om det. Da vi kører igen efter en halv times tid, kan jeg se at der er lys i en del kolonihaver. Det 

er selvfølgelig også en del af, at holde ubudne gæster væk. Men da vi kommer op til Annebergvej, 

og kører langs kolonihaveforeningen, kan jeg tælle 25 biler som er parkeret ude på vejen. 

Det, sammen med de store vandbeholdere (1000 l. ) som nogle haver, har fået instaleret. 

opringninger jeg får fra kolonister, og naboer på Johannes Minde Vej, som ikke kan forstå ,at der 

bor kolonister i haverne i Vesterkær, når det er forbudt i vinterhalvåret, gør at jeg reagerer med 

denne skrivelse. 

 

Ifølge vedtægterne i vores forening, sendte bestyrelsen i 2019 flere breve ud til kolonihaverejere, 

som havde ulovlig ophold i haverne i vinterhalvåret. Samtlige kolonihaveejer ignorerede brevene, 

de svarede ikke på dem, eller måske var det pinligt at indrømme, at man boede ulovligt i 

kolonihaven. Udlejning af kolonihavehuse i Vesterkær, uden om bestyrelsen, er 

også en del af hverdagen i Vesterkær. Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt, at et mindretal 

på 25-30 kolonister ud af 208 haver, ikke kan læse, eller vil efterleve vores vedtægter i 

Kolonihaveforeningen Vesterkær. Så derfor; et opråb til JER, som ikke vil, eller kan efterleve vores 

vedtægter. MELD JER UD af kolonihaveforeningen Vesterkær. I Havebladet nr. 4 oktober 2020; 

skriver vores formand Preben Jacobsen for Kolonihaveforbundet: 

 

Citat; 

“ Den største fare for vores kolonihaver, er de medlemmer, som bruger kolonihaven 

til noget andet end en kolonihave “ “Sagerne dukker op som perler på en snor i øjeblikket, og den 

tid hvor kommunerne vendte det blinde øje til er forbi. Mange kommuner er trætte af 

kolonihaver, det skal ikke være i tvivl om. Hvis det stod til ( nogle af ) dem, så blev kolonihaverne 

jævnet med jorden. Deres argument er, at kolonihaverne er det rene klondike, alle gør som det 

passer dem - så hvorfor skal man beskytte dem. Kommunerne ønsker ordentlige forhold, som lever 

op til nutidens regler, men de har svært ved at håndhæve reglerne i vores foreninger. Derfor er flere 

kommuner gået til lovgiverne, med ønske om at få strammet reglerne, og få flere værktøjer til 

at føre tilsyn og håndhæve reglerne”. Jeg håber, at der nogle som har fået noget at tænke over, da I 

er med til at miskreditere kolonihaveselskabet Vesterkær. Dette opråb er tilsendt kolonihaverne i 

Vesterkær /Nordjysk Kreds /Aalborg Kommune og Kolonihaveforbundet. 

 

På Bestyrelsen vegne 

Formand Kolonihaveselskabet Vesterkær 

Jan Pedersen. 

 


