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I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM 

 Kalenderen for 16. august til  30. september 

Du kan se hele kalenderen her: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/ 

 Ekstra container til grønt affald 16. – 19. aug. / P3 

 Grenaffald på bålpladsen 

 Kursus i fornuftig havedrift / 24. aug 

 Have 80 

 Ny adresse til bestyrelsen 

 Besøg hos haver med tilladelse til høns/duer 

 Bestilling af hæk 

 Brandforsikring af hus 

 Vandingsråd 

KALENDEREN: 16. august til  30. september I MARIENLYST 

 AUGUST 

 16. – 19. aug. EKSTRA: Container til haveaffald på P3 Fredag kl. 16 til mandag kl.10 

 18. aug. / søndag Arbejdsdag Kl. 10 - 12 Alle 

 24. aug. / lørdag GRUNDKURSUS i ”Fornuftig havedrift” 

v / Havekonsulenten 

Gratis - men med tilmelding til bestyrelsen 

10 - 15 Alle 

 25. aug. / søndag Besøg hos haver med tilladelse til høns/duer Ca 12-15 Bestyrelsen 

 SEPTEMBER 

 13. - 16. sept. Container til haveaffald P2 Fredag Kl. 16 til mandag Kl. 10 

 14. og 15. sept. / 

lørdag og søndag 

Havevandring - ukrudt og hækklipning 

Husk at havelågen skal være åben. 

Kl. 10 - 14 Bestyrelsen  

 15. sept. / søndag Arbejdsdag Kl. 10 - 12  

 16. sept.  Sidste frist for bestilling af hæk  Kontortid kl. 18-20 

 27.- 30. sept. Container til haveaffald P4 Fredag kl. 16 til man. kl. 10 

 

EKSTRA: Container til haveaffald på P3 

16. – 19. aug. 

Fredag kl. 16 til mandag kl.10  

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


HAR DU GRENAFFALD? 

 

For at spare på containerne til grønt haveaffald, 

kan du lægge grene fra træer og buske på 

bålpladsen på fællespladsen.  

Så brænder vi det af ved sæsonslut. 

Alt andet grønt affald kan komposteres i egen have 

eller komme i containere til haveaffald.  

Næste gang d. d. 16. – 19. aug. på P3 

 

 

GRUNDKURSUS I ”FORNUFTIG HAVEDRIFT” V / HAVEKONSULENTEN 

Lørdag d. 24. aug. / kl. 10 til ca. 15.30 … Varighed ca. 5 timer 

 

Kurset er gratis, men du skal tilmelde dig på mail: 

bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803 

 

Havekonsulenten Carsten Juul, kommer igen og holder 

kursus for os….  

Denne gang vil han fortælle om fornuftig havedrift –  

… et grundkursus i naturens kredsløb, planter, gødning 

m.m.  

Det drejer sig om basal viden som vi alle kan have gavn 

af. 

 

Han vil bl.a. svare på spørgsmål som… 

Hvorfor skal vi hele tiden tænke på naturens kredsløb?  

  Hvordan vokser planterne? Hvordan virker gødningen?  

   

Vi sørger for kaffe, vand og øl. 

Du tager selv frokost med. 

 

HØNS OG DUER 

For at følge op på den dispensation der blev givet til at holde 

høns eller duer i Marienlyst til nogen haver efter den 

ekstraordinære generalforsamling i maj, får de besøg af 

bestyrelsen. søndag d. 25. august mellem ca. kl 12 og 15. 

Vi vil gerne være sikre på at der med tilladelsen, ikke opstår 

fare for rotter eller gener for naboerne. 

Derfor vil vi se til fugleholdet og se om  ”Retningslinjer for 

fuglehold i Marienlyst” bliver fulgt. 

De det drejer sig om får personligt besked. 

  



HAVE 80 

Det går fremad med arbejdet på have 80. 

I den sidste arbejdsweekend d. 3-4. august, var vi ikke så 

mange, men vi fik alligevel taget godt fat. 

Bl.a. blev der malet endnu mere af huset udvendigt, vi 

begyndte optagningen af gulvet, der blev sat et vindue i 

”køkkenet” og der blev luget og kørt en del have og 

byggeaffald væk og der.  

På arbejdsdagen på søndag d. 18. august , vil der også 

være nogle opgaver som for eksempel at rydde byggeaffald 

væk under huset og brække mere gulv op. 

Tømrerne har lavet nogle småopgaver i ugen der er gået. 

Fra på mandag går de i gang for alvor, med opbygning og 

isolering af gulv, vægge og loft. På et tidpunkt holder de en 

lille pause, så elektrikeren kan komme til at trække strøm. 

Du kan se alle tegninger, budgetter m.m. og følge med i 

fremskridtet på hjemmesiden http://www.hf-

marienlyst.dk/have-80/. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kigge forbi.:-) 

 

NY ADRESSE TIL BESTYRELSEN 

I flere år har bestyrelsens og haveforeningens kontakt 

adresse været Haveforeningen Marienlyst 160.  

Det er en adresse der slet ikke eksisterer og vi er blevet 

pålagt af Erhvervsstyrelsen at rettet det. 

For fremtiden vil bestyrelsens adresse derfor være 

Haveforeningen Marienlyst 80. 

Vi vil lige så stille få det rettet de rigtige steder. 

Havernes adresse 

Samtidig kan vi lige minde om at Havernes korrekte 

adresse er: 

Haveforeningen Marienlyst nr. xxx, 8200 Aarhus N 

Den adresse kan findes af de fleste GPSer og på krak.dk: 

Brug den adresse hvis du skal bestille ambulance, brandbil, 

taxa, pizza, pakker eller lignende. 

De interne navne som Dahliavej, Cypresvej og lignende er 

KUN interne adresser. 

 

 

http://www.hf-marienlyst.dk/have-80/
http://www.hf-marienlyst.dk/have-80/


BESTILLING AF HÆK – senest 16. september 

16. september er sidste frist for bestilling af hæk. 

Hæk kan bestilles ved at møde op i kontortiden mandage 

mellem kl 18 og 20 i have 36 

Vi tilbyder som udgangspunkt ligusterhæk.  

Når du bestiller skal du regne med 4-5 planter pr. meter. 

Hækplanterne kommer først omkring efterårsferien i uge 

42, og skal plantes med det samme. 

Inden du bestiller, så læs også vores gode råd om hække 

på hjemmesiden: www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/ 

Måske du kan redde din hæk ved at skære den ned, dræne 

eller passe  din hæk bedre. 

Avnbøg 

I særlige tilfælde hvor der skal plantes hæk hvor liguster 

har svært ved et gro – ofte på grund af meget vand - , kan 

vi tilbyde avnbøg, der bedre tåler våd jord. 

Hvis du skal have avnbøg skal hele den hækside hvor der 

plantes være avnbøg. 

 

Hække ved ridestien 

I år har vi specielt øje på hækkene ud mod ridestien ved 

skoven, der mange steder har det rigtig skidt. Det kan både 

skyldes mangel på vedligehold og for lidt lys på grund af 

beplantningen ved skoven, ligesom der på nogen 

strækninger er ret vådt. 

Hvis du har hæk ud mod ridestien skulle du måske 

overveje at plante avnbøg, der er lidt mere hårdfør. 

De steder der allerede er plantet avnbøg, klarer det sig 

generelt godt. 

  

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


KRAV om BRANDFORSIKRING i MARIENLYST – 2019 

Alle huse i Marienlyst skal være brandforsikret.  

Det gælder altså også DIT hus.  

Det blev besluttet på generalforsamlingen i april i år. 

Du må selv bestemme om du vil forsikres ved eget selskab, eller 

om du vil tilmeldes foreningens fælles forsikring.  

Bestyrelsen skal have dokumentation for at dit hus er 

brandforsikret.  

Er du allerede med i den fælles forsikring behøver du ikke gøre 

noget. 

 

ER DU FORSIKRET VED EGET SELSKAB? 

SEND DOKUMENTATION: Send sidste betalte girokort, bankudskrift eller andet der kan vise at du er 

forsikret for brand.  

Send til mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller post: Haveforeningen Marienlyst 80.  

Du kan også komme forbi i kontortiden mandage mellem 18 og 20 i have 36. 

VIL DU VÆRE MED I DEN FÆLLES FORSIKRING? 

BASIS OG TILLÆG: Med den fælles forsikring kan du tilmelde dig en basispakke der dækker for brand 

og ansvar . Den koster 265 kr om året. Derudover kan du vælge også at forsikre det hus med en 

tillægspakke der dækker kasko og indbo. Basis og tillæg koster tilsammen 1100 kr om året 

Det er efter vores mening et rigtig godt tilbud. Læs mere om hvad man får for pengene, på vores 

hjemmeside: http://www.hf-marienlyst.dk/faelles-forsikring/ 

TILMELDING TIL DEN FÆLLES FORSIKRING: Vi skal have en skriftlig tilmelding hvor du fortæller 

hvilke(n) pakker du vil have, dato for start og havenummer.  

Send til mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller post: Haveforeningen Marienlyst 80.  

Du kan også komme forbi i kontortiden mandage mellem 18 og 20 i have 36. 

HVORFOR SKAL MIT HUS BRANDFORSIKRES? … 3 GODE GRUNDE… 

 Det er allerede et krav fra kolonhaveforbundet, at haver der er overtaget efter d. 1-1-2016 skal 

være forsikret for brand. Vi har på GF besluttet at det skal gælde alle haver. 

 Når et hus er brandforsikret, bliver der ryddet op på grunden efter branden på en miljørigtig 

måde. Flere foreninger har oplevet at komme til at stå med en regning for oprydning, fordi 

ejeren ikke kan betale. Det vil vi gerne undgå. 

 Hvis naboens hus brænder og samtidig sætter ild til dit hus får du ingen erstatning hvis du ikke 

er forsikret, Det er ikke altid nok selv at passe på. 

HAR DU SPØRGSMÅL?  

Kontakt bestyrelsen bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller Tlf: 30 11 78 03 / Formanden 

 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/faelles-forsikring/


VANDING …. 

Selvom det ikke er tørt lige nu, kan det blive det igen. 

Her er 7 gode råd om at vande fornuftigt…. 

 


