
HF Marienlyst -  

Nyhedsbrev oktober 2018 

NYHEDSBREV NR 3. 

Det første blev sendt d. 7. august. 

Det andet d. 2. september 

Har du ikke fået dem så tjek din spam mappe, måske det har de puttet 

sig der? 

OKTOBER – VIGTIGE DATOER 

 

 12. oktober fra kl. 8 – hestemøg til alle på p2 

 13. oktober fra kl. 9 – kompost til alle på p2 og p4 

 Hæk til dem der har bestilt 

 27. oktober kl. 15 på bålpladsen - Sæsonafslutning 

 28. oktober - Lukning af vand og toiletter 

REFERATET FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE D. 20. SEPTEMBER:  

Kan læses på hjemmesiden:  
http://www.hf-marienlyst.dk/bestyrelsesmoeder/ 

 

HAVEVANDRINGEN I SEPTEMBER 

Bestyrelsen var på havevandring d. 22-23 september. 

Vi har sendt beskeder ud på mail. De vi ikke har mailadresse på, får med 

posten en af de nærmeste dage. 

Der var rigtig mange der havde låst havelågen op denne gang – tak for 

det  

VANDLUKNING 
Der bliver lukket for vandet søndag d. 28. oktober. 

Husk at 

 Havelågen skal være åben 

 Stophanen nederst på vandstanderen skal også være åben så 

vandholdet kan suge mest mulig vand ud af rørene – den skal stå lodret.  

  

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


KOMPOST OG HESTEGØDNING TIL ALLE 

 

 Kompost  til alle på p2 og p4 - 13. oktober fra kl. 9  

Vi har allerede haft 2 læs kompost fra genbrugsstationen. Det var kun til 

folk der havde bestilt på forhånd. 

Men der er så mange der var interesserede, så vi har bestilt 2 læs mereAlle 

kan tage uden at have bestilt 

Det kompost vi bestiller er blandet med jord og sand, og kan bruges direkte 

i bedene, under hækken, i højbeddet og i krukker. https://ava-

green.aarhus.dk/produkter/kompost/ 

Kompost er til forbedring af jorden, det bruges i stedet for kunstgødning, og 

skal lægges ud i et lag på 2-3 cm. 

Hestemøg – hestemøg til alle på p2 - 12. oktober fra kl. 8  

Vi får hestemøg fra den gamle by.  

Vi får ét læs nu – og vi har fået lovning på et læs mere til december. 

Hvad kan man bruge hestemøget til? 

Man bruger hestemøget til mange ting: Gøde planterne, forbedre jorden, 

bunddække og vinterdække. 

Hestmøg kan også blandes i kompostbeholderen for at sætte gang i 

omdannelsen.  

Om efteråret kan møget både graves ned, eller det kan blive liggende oven 

på jorden. 

Hvis det lægges ud om foråret inden såning og plantning, skal det helst 

graves ned eller som minimum blandes med jorden. Rene hestepærer kan 

nemlig svide planterne, hvis der kommer for meget direkte på planterne. 

Du kan læse mere om hvordan man bruger hestemøg på denne side på 

nettet. www.gratisgødning.dk/goedningsguide/ 

POSTKASSER – BRUGER DU DIN? 

Har dit hus stadig en postkasse hængende ved fælleshuset?  

Bruger du den ikke?  Så tag den venligt ned. 

Vi fjerner de postkasser der er tilbage ved sæsonafslutningen. 

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

Jens Balder på tlf. tlf: 60 19 76 08 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fava-green.aarhus.dk%2Fprodukter%2Fkompost%2F&h=AT2B5UOvK-79LLpJ5aw5zaciRytQYZNrvVkfAQQ-1TsML1EbdovUo7eaHv4igC7NfIBz6R5M9YOcWCxHw5GLz8jmFBmLFBta95ZFcxLOxjJTbWBbUI1OUa6sJ1urmVdg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fava-green.aarhus.dk%2Fprodukter%2Fkompost%2F&h=AT2B5UOvK-79LLpJ5aw5zaciRytQYZNrvVkfAQQ-1TsML1EbdovUo7eaHv4igC7NfIBz6R5M9YOcWCxHw5GLz8jmFBmLFBta95ZFcxLOxjJTbWBbUI1OUa6sJ1urmVdg
http://www.gratisgødning.dk/goedningsguide/


 



 

AFFALDSKUBERNE ER PÅ PLADS 

Vi er ved at være i mål med mange muligheder for affaldssortering i 

Marienlyst. Senest er  affaldskuberne kommet  på plads på p2 og p4, 

bagved affaldsbeholderne til restaffald. 

Der kan sorteres i  

Glas /plast / metal og Papir / stort pap 

 

Se sorteringsvejledninger på de næste sider  

Hvis I opdager de er fulde så giv besked på mail eller sms, så bestiller vi en 

tømning 

Se en overraskende  video om hvad der sker med Glas /plast / metal 

affaldet sorteres : https://www.youtube.com/watch?v=5VHUcFDLrjE 

 

 

Storskrald i vinterperioden 

Storskraldspladsen på p2 er blevet brugt flittigt – det er dejligt at se at den 

bliver brugt..  

Når sæsonen slutter, bliver der ikke hentet hver 14 dag, I vintermånederne i 

ringer efter en afhentning når der er behov – giv os besked hvis det ser ud 

som om der er for meget. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5VHUcFDLrjE


GLAS, PLAST OG METAL  

 

 

 

 

  

JA TAK 
Plastflasker 

Plastbøtter 

Plastbakker 

Plastdunke 

Plastlåg 

NEJ TAK 
Plastikposer 

Plastfolier 

Tuber 

Emballage fra 

kemikalier og maling 

JA TAK 
Glasflasker 

Syltetøjsglas 

Konservesglas 

Glasskår 

NEJ TAK 
Keramik 

Porcelæn 

Elpærer 

JA TAK 
Øl og sodavandsdåser 

Konservesdåser 

Metallåg 

Foliebakker 

Kapsler 

Sølvpapir 

Gryder og pander* 

NEJ TAK 
Spraydåser 

Kaffekapsler 

Ingen madrester 

Skyl let i koldt vand  

Uden låg 

Ingen plastikposer 



PAPIR OG SMÅT PAP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiret skal være rent og tørt 

Ingen plastikposer 

JA TAK 
Aviser og ugeblade 

Reklamer 

Magasiner 

Bøger 

Gavepapir (uden tape og gavebånd) 

NEJ TAK 
Beskidt og vådt papir 

 

JA TAK 
Papæsker 

Æggebakker 

Paprør 

Papbakker NEJ TAK 
Beskidte pizzabakker 

Pap fra take-away mad 

Mælkekartoner 

Juicekartoner 


