
HF Marienlyst -  

Nyhedsbrev august 2018 

Ja eller nej til nyhedsbrev? 

Du er nu i gang med at læse det første nyhedsbrev fra Marienlyst. 

Vi håber du vil tage godt imod det, og at du har lyst til at modtage flere i 

fremtiden. 

Derfor vil vi gerne have, at du besvarer denne mail med et ja eller 

nej til nyhedsbrev – og så ved vi også om vi har sendt til den rigtige 

mail, og om du har set mailen. 

Vi vil gerne kunne sende et nyhedsbrev om måneden i sæsonen – uden for 

sæsonen ca. hver anden måned. 

Vi vil skrive om vigtige informationer fra Marienlyst. 

Sommerfesten 11. august kl 13 - ? 

  

På lørdag d. 11. august har festudvalget arrangeret den årlige 

sommerfest. 

Programmet starter kl. 13 og det foregår på Parkeringsplads 3. 

Tilmeldingen til mad er slut – Har I ikke købt madbillet er I alligevel 

velkomne til at deltage i resten af festen.  

Eftermiddagen byder på noget for både børn og voksne – der er bl.a. kaffe 

og kage, tryllekunster og ballondyr for børnene, perleplade workshop og 

offentliggørelse af årets præmiehaver.  

Kl. 18 er der spisning og fra kl. 20 spiller Marienlyst All Stars op til fest.  

Husk tallerkner og bestik hvis du skal spise og kontanter, hvis du skal købe 

i baren. 

Du kan se hele programmet på vores hjemmeside :  

http://www.hf-marienlyst.dk/sommerfest/ 

Efterlysning: Festudvalget kan godt bruge hjælp!  

Der er to ting, du kan gøre: 

1) Kom på fredag kl. 15 v. fælleshuset, hvor vi stiller telte og borde/stole op 

og gør det lidt hyggeligt osv. Vi giver en øl eller sodavand. 

2) Bag en kage til eftermiddagskaffen kl. 15. Du får udgifterne refunderet, 

bare medbring kvittering. 

HVIS du vil give en hånd med, så kontakt Jens på tlf 26676713.  

http://www.hf-marienlyst.dk/sommerfest/


Parkering forbudt på P3 i forbindelse med festen. 

Teltet til festen bliver sat op torsdag d. 9. Fra den dag bedes i parkere på en 

af de andre p-pladser. 

P3 skal være fri for biler  fra torsdag morgen.  

Det gælder torsdag, fredag lørdag og søndag. 

Tak for hjælpen. 

Toiletnøgler – har du hentet din? 

 

Der er stadig mange af de nye chip-toiletnøgler der ikke er hentet. 

De kan hentes om mandagen i bestyrelsens kontortid mellem 18 og 20. 

Alle nøgler der ikke er hentet inden d 1. september, bliver lavet om til 

reservenøgler.  

I vil selvfølge altid kunne komme og hente jeres nøgle alligevel. 

Taber du din nøgle, så giv os besked så vi kan annullere den. En ny nøgle 

koster 200 kr. 

Æblemosterweekend 22-23/9 

 

Vi har lejet en æblemoster og kværn lørdag og søndag 22-23/9 , så tag 

æblerne i ed og sæt kryds i kalenderen til det det store æblemosteri. 

I får nærmere besked om arrangementet … 

Efterlysning:  

Vil du være med til at stå for mosteriet sammen med os? – Vi kan godt 

bruge nogen med erfaring, så det er en fordel hvis du har prøvet det før , 

men ikke noget krav.  

Vi vil også gerne efterlyse en med bil og trailer eller stationcar der vil 

hjælpe med afhentning fredag d 21. september og aflevering søndag eller 

mandag  

Kontakt bestyrelsen på mail eller tlf: 30117803 

Ændringer i kalenderen: 

Vi har lavet nogle ændringer i kalenderen i august… bl.a. nogle datoer for 

arbejdsdage og haveaffalds containere 

Se den nye kalender her: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/ 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/


Parkerings kontrollen er gået i gang i Marienlyst 

 

Der er kommet to p-zone skilte op ved indkørslen til Marienlyst. 

Det betyder at kommunens parkeringsvagter for fremtiden vil kontrollere 

for ulovlig parkering og evt. udskrive bøder på 510 kr. 

Reglerne for p-zoner er lige som alle andre steder  

 Det er kun tilladt at parkere på de afmærkede p-pladser. 

 Standsning for af- og pålæsning uden for p-pladserne er tilladt så 

længe man er i gang. 

I Marienlyst betyder det at al parkering uden for p-pladserne kan udløse en 

bøde – bøderne tilfalder kommunen, ligesom klager over bøder også skal 

sendes til kommunen. 

Vi håber vi kan opnå at parkering på vejene stopper – det kan være meget 

træls for andre der skal forbi, og alle veje er brandveje hvor brandbiler og 

ambulancer også skal kunne komme forbi uden problemer. 

Husk at fortælle jeres gæster hvor de kan parkere. 

Udvidelse af p-pladserne 

I den kommende måned vil der ske en udvidelse af vores p-pladser der vi er 

sikre på at der er parkering til alle.  

Vi starter med p4 og p5 hvor vi vil få fjernet noget hæk ind til de nuværende 

trailer pladser. Trailerne vil få anvist den ene side af de nuværende 

trailerpladser,  

Der vil også blive afmærket p-båse ligesom der er gjort på p3, p2 og noget 

af p4 allerede, så vi får udnyttet p-pladserne bedre . 

Vi har også bestilt en flytning af P-skiltene der står langt inde på pladserne. 

Fast storskraldsordning i Marienlyst 

 

Det betyder at der er lavet en aftale om at der fast hentes storskrald hver 

14. dag, med start d. 9. august. 

Der er allerede lavet en midlertidig storskaldsplads på p2 ved siden af den 

grønne container. 

Her kan du indtil videre også sætte ting der skal op i containeren, som 

f.eks byggeaffald, der ikke hentes af storskrald.  



Er du i tvivl om hvad der er storskrald kan du se en vejledning her:  

http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2018/03/Sorteringsliste-

storskrald.pdf 

 

Have affald er ikke storskrald  
… og skal heller ikke i containeren på P2 eller andre sære steder 

Haveaffald skal  

 køres til genbrugsstationerne i Lisbjerg eller på Sintrupvej se på 

kort: Kort over genbrugsstatione i Aarhus eller  

 kommes i de containere til haveaffald der komme på P-pladserne.  

Se datoerne på kalenderen her:  http://www.hf-

marienlyst.dk/kalender/eller  

 Du kan også kompostere det i din have og bruge det til at forbedre 

jorden.  

Gode råd om hække og gode tørkeråd til haven 

 

Gik du glip af de gode råd som havekonsulenten gav os om hække i juni, 

kan du se de gode råd på vores hjemmeside:  

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/ 

Har din hæk det ikke godt, var det måske en ide at tage et kig. 

De mest overraskende råd han gav, er at træflis under hækken er rigtigt 

dårligt, fordi træflis stjæler meget næring. Alt det flis der ligger under 

hækkene i Marienlyst er altså en meget dårlig ide. I hvert fald skal man 

være opmærksom på, at give rigtig meget gødning, hvis man vil beholde flis 

eller også udskifte det med barkflis. 

Et andet råd han gav til hække der har det rigtig skidt, men stadig er i live: 

Skær den ned til ca 10 cm’s højde. Hækken vil være høj igen i løbet af 2-3 

år. Det kan godt gøres nu. 

Konsulenten har også givet os nogle gode råd om haven når det er tørke, 

dem kan du læse her: http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/toerke/ 

Nye besøg af havekonsulenten – forslag til emne? 

Efterlysning: 

Vi vil gerne arrangere endnu et besøg af havekonsulenten her i efteråret. 

Hvis I har ønsker til hvad I kunne tænke jer at høre om – vil vi meget gerne 

have forslag til emner. 

http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2018/03/Sorteringsliste-storskrald.pdf
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2018/03/Sorteringsliste-storskrald.pdf
http://www.aarhuskommune.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Genbrugsstationer/Alle-genbrugsstationer-paa-kort.aspx?sc_lang=da
http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/
http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/
http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/
http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/toerke/


 

Vil du følge med? 

 

Vil du læse referatet fra det sidste bestyrelsesmøde kan du læse det på 

vores hjemmeside hf-marienlyst.dk: 

Der er sket meget med hjemmesiden det sidste år, og der bliver ved med at 

ske nyt i fremtiden. 

Der kommer løbende nyheder på forsiden og der er lavet en side med 

vigtige dokumenter, vejledninger og referater fra tidligere 

generalforsamlinger.  

Der er planer om nye vejledninger om byggeri, køb, salg og vurdering. 

Ellers sker der også meget på foreningens facebook gruppe : HF Marienlyst 

og inden længe for vi nye udhængsskabe til opslag ved toiletterne hvor 

man vil kunne finde opslag fra bestyrelsen, vejledninger og plads til opslag 

fra medlem til medlem. 

Vores sms service fungerer – hvis du ikke får sms’er fra Marienlyst, er det 

fordi du ikke har svaret ja til at få dem. 

Og så kan du selvfølgelig sige ja tak til flere nyhedsbreve  

 

Hav en god august derude i haverne. 

De bedste hilsner fra bestyrelsen  

 

 


