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NYHEDSBREV NR 2. 

Fik du ikke det første? 

Det blev sendt d. 7. august. 

Vi sendte til de 120 medlemmer vi har e-mail adresser på – og vi fik 

60 svar tilbage på, at det var modtaget. 

Nåede du ikke lige at svare tilbage sidst på om du har fået det?  

Så har du chancen nu. 

Fik du det ikke sidst?  

Så tjek din spam mappe, måske det har puttet sig der? 

SEPTEMBER – VIGTIGE DATOER 

 

 9. september – loppemarked / trillebørstræf 

 17. september – sidste frist for bestilling af hæk og kompost 

 22. / 23. september – æblemost weekend 

 22. / 23. september - bestyrelsens havevandring 

 Ca. 1. oktober – hestemøg på P2 og P4 

HAVEVANDRING 22. OG 23. SEPTEMBER  

Bestyrelsen går efterårets havevandring i weekenden  

d 23./ 23. september.  

VI KOMMER VED JER  

enten lørdag mellem 10 og 12  

eller søndag mellem 10 og 12. 

Husk at havelågen skal være åben, så vi kan komme ind. 

VI KIGGER EFTER 

 Ukrudt i hækken 

 Om hækken er klippet 

 Om vejen uden for haven er holdt 

 Ved denne havevandring kigger vi også efter om der er 

duehold i haven. 

  



DUER I MARIENLYST? 

  

Vi er blevet opmærksomme på, at der kan findes duehold i 

foreningen, der ikke er en del af den særlige tilladelse der blev givet i 

2012. Efter det har det ikke været lovligt at lave nye duehold i 

Marienlyst. 

Én have har allerede fået at vide, at de skal fjerne deres duer. 

Vi vil ved havevandringen i september, se efter om der er andre 

duehold der ikke er lovlige. Hvis det er tilfældet, vil de selvfølgelig 

også få at vide at de skal fjerne duerne.  

Hvis du vil have en mere præcis forklaring på hvorfor nogle må have 

duer og andre ikke, kan du læse mere på vores hjemmeside: 

http://www.hf-marienlyst.dk/category/faq/ 

VIL DU HAVE KOMPOST?  

  

Vi er blevet opfordret til at skaffe noget kompost fra 

genbrugspladsen – og det vil vi gerne komme i møde. 

Vil du have kompost, så giv os besked senest d.17. september. 

Du kan bestille til mandagsvagterne mellem 18 og 20, eller på mail 

bestyrelsen@hf-marienlyst.dk 

Du skal oplyse hvor mange m3 du gerne vil have,  

Husk også havenummeret hvis du bestiller på mail 

KOMPOSTEN ER FREMSTILLET AF REN HAVE- OG PARKAFFALD. 

Kompost er god til jordforbedring  til alle typer af jord.  

Anvendelse af spagnum til almindelig jordforbedring er oftest 

overflødig, når der regelmæssigt tilføres kompost. 

Kompost kan også helt eller delvist erstatte NPK-kunstgødning og 

kalkning, afhængig af jordens næringstilstand, planternes 

næringskrav og tilsat kompostmængde. 

HESTEMØG Der kommer hestemøg til haverne ca d. 1. oktober. 

Det bliver i år læsset af på P2 og P4. 

Det er Carsten der har skaffet det fra Den Gamle Bys stalde. 

http://www.hf-marienlyst.dk/category/faq/
mailto:bestyrelsen@hf-marienlyst.dk


VIL DU VIDE MERE OM KOMPOST OG JORDFORBEDRING? 

Vi håber at kunne lave en aftale med havekonsulenten en dag i 

oktober, hvor vi vil have ham til at fortælle om kompost og 

jordforbedring – mere info følger….. 

DET ER TID TIL AT BESTILLE HÆKPLANTER  

 Vi vil gerne have din bestilling senest d 17. september 

 I år kan du vælge mellem liguster og agnbøg.  

Har din hæk det ikke godt på grund af meget fugtig jord eller meget 

skygge der hvor den står, var det måske en ide at prøve at udskifte 

den med avnbøg? 

Vær opmærksom på at en hækside skal være samme type hæk.  

Du kan bestille til mandagsvagterne mellem 18 og 20, eller på mail 

bestyrelsen@hf-marienlyst.dk 

Du skal oplyse hvor mange meter hæk, samt hvilken sort du ønsker. 

Husk også havenummeret hvis du bestiller på mail 

LIGUSTER ELLER AGNBØG? 

 Liguster er det de allerfleste har i forvejen.  

Ligusterhække er meget tilpasningsdygtige og kan plantes næsten 

alle steder (læs mere om plantning af ligusterhæk). En hæk af liguster 

kan stå i alle jordtyper, blot de er fugtige (dog ikke vandlidende jord). 

Selv kalkrig jord, tung eller mager jord egner sig til plantning af 

ligusterhæk. Liguster kan godt lide og trives bedst i sol og halvskygge, 

men kan endda tåle skygge. 

Avnbøg Hedder på latin Carpinus Betulus og har ikke noget med bøg 

at gøre 

. Den er meget robust til hæk da der er ikke nogen form for sygdom 

eller skadedyr der går på Avnbøg. Den kan tilmed tåle at stå lidt i 

skygge og lidt fugtigt. Dens løv er meget smukt om sommeren, i 

modsætning til alm. bøg, beholder den ikke bladene på om vinteren. 

Kompost 

POSTKASSER – BRUGER DU DIN? 

Har du en postkasse hængende ved fælleshuset? 

Hvis du bruger den vil vi gerne vide det – send sms eller ring  til  

Jens Balder på tlf. tlf: 60 19 76 08 

Bruger du den ikke?  Så tag den venligt ned. 

Vi fjerner de postkasser der er tilbage ved sæsonafslutningen 

mailto:bestyrelsen@hf-marienlyst.dk


LOPPEMARKED 9. SEPTEMBER 

 

Carsten og Jeanne har endnu engang taget initiativ til trillebørstræf / 

loppemarked. 

I møder bare op med jeres ting og sager, eller kommer og gør et godt 

fund – eller måske kommer I bare og hygger med kaffe og kage og de 

andre kolonister 

ÆBLEMOST-WEEKEND 22-23/9 

 

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

Vi moster både lørdag og søndag fra kl. 12, til vi ikke gider mere. 

Det foregår ved fælleshuset på P3. 

Du kan komme med dine æbler og moste dem til lækker juice.  

Af en bærepose med ca 10 kg æbler kan man få 6-7 liter saft  

Har du ikke selv æbler? Måske din nabo vil dele?  

Ud over æbler kan man om søndagen også presse most af bl.a. 

pærer og vindruer. 

D. 22. september er det fælles mostedag.  

Det betyder at vi fylder maskinen med de æbler I kommer med, og 

moster når maskinen er fyldt. Og der er nok også en smagsprøve til 

alle undervejs.  



D. 23. september kan du moste dine egne frugter  

Du kan moste både æbler, pærer og vindruer og moste dem for sig 

selv.  

LÆS MERE om hvad du skal medbringe, hvordan det foregår og hvordan 

du opbevarer din saft . 

… på vores hjemmeside:  hf-marienlyst.dk/aeblemost  

EFTERLYSNING: VIL DU HJÆLPE? 

Vil du være med til at stå for mosteriet sammen med os? Det er 

ikke et krav at du har prøvet det før.  

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

vil hjælpe med afhentning fredag d 21. september og aflevering 

mandag  

Kontakt bestyrelsen på mail eller tlf: 30117803 

VIL DU BYGGE? 

 

Nu ligger der en ny vejledning klar på hjemmesiden. 

Her kan du læse om reglerne for byggeri, hvordan du får tilladelse til 

byggeri – trin for trin, ansøgningsskemaer og eksempler på tegninger 

du skal lave til din ansøgning  

http://www.hf-marienlyst.dk/vil-du-bygge/ 

VIL DU SÆLGE? Overvejer du at opsige din have i år – er det måske nu du skal sætte 

det i gang. 

Der er efterhånden mange ting der skal være i orden inden en 

vurdering og et salg, f.eks må der ikke være ikke-godkendt byggeri på 

grunden og installationer skal være lovlige udført for at blive vurderet  

Vurderingsudvalget vurderer ikke i vinterperioden så din vurdering 

skal være bestilt inden sæsonslut for at dit hus kan blive vurderet i år.  

NYT NUMMER AF RADISEN 

Carsten og Jeanne er kommet med et nyt nummer af radissen – det 

kan læses her: www.hf-marienlyst.dk/radisen/ 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/aeblemost
http://www.hf-marienlyst.dk/vil-du-bygge/
www.hf-marienlyst.dk/radisen/


HOT OG NOT OM STORSKRALD I MARIENLYST 

 

Vi har nu haft en storskraldsplads på P2 i en måneds tid, og der er 

vist mange der har været glade for at der er kommet en mulighed for 

let at komme af med nogle ting.  

Den har i hvert fald været meget brugt. 

Al begyndelse er svær –men vi har også fået nogen erfaringer. 

Det er sket en enkelt gang at det ikke er blevet hentet fordi det der lå 

på pladsen var en uovskuelig bunke af af storskrald, almindeligt 

affald, byggeaffald og småting. 

SÅ HER ER EN LISTE OVER HOT OG NOT: 

Løst affald, affald i papkasser, bæreposer og sorte sække tages 

ikke med 

Almindeligt blandet affald er IKKE storskrald – heller ikke selvom 

det er i en stor pose. 

Har du mange blandede småting – metal, plastik, elektronik, maling 

… så skal det ikke blandes i en pose, men sorteres i klare poser hver 

for sig.  

Mindre metaldele, hård plastic og papir kan kommes i sorterings 

beholderne der nu står på p1 men snart kommer til at være på både 

p2 og p4. 

Byggeaffald, vinduer, spejle, fliser og beton er IKKE storskrald, 

men kan alligevel lægges i venstre side af storskraldspladsen op ad 

den grønne comntainer. Så bliver det smidt ind i containeren med 

mellemrum.  

Bland det ikke med det andet storskrald. 

Have affald er IKKE storskrald og skal heller ikke i den grønne 

container. 

Prøv at holde lidt orden – læg så vidt muligt dine ting pænt og gerne 

i nærheden af noget der minder om. Lige så snart der er startet en 

rodebunke vokser den bare. 

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 

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


PLAN OVER DE NYE P-PLADSER 

 

NY FACEBOOKGRUPPE FOR KOLONIHAVER I AARHUS 

Foreningen har fået en mail fra Irene fra Vesterled HF der har lavet 

en facebookgruppe for alle der har kolonihave i Aarhus. 

Hun inviter alle interesserede til at blive medlem.... 

https://www.facebook.com/groups/453386145156098/about/ 

SKABE TIL OPSLAG 

Vores ny skabe til opslag er kommet og er blevet sat op overfor 

toiletterne. Skabene erstatter de tidligere tavler på p-pladserne. 

Den længst til højre er bestyrelsens, men ellers er der frit slag for at 

hænge opslag op eller skrive på tavlen. 

Der hænger en nøgle man kan låse op med, under den ene tavle, og 

der er både magneter og tusser at skrive med.  

GOD SENSOMMER I MARIENLYST 

De bedste september hilsner  fra bestyrelsen  

https://www.facebook.com/groups/453386145156098/about/

