
NYHEDSBREV OKTOBER  2019 / HF MARIENLYST 

 

 

 

 

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM 

 Kalenderen OKTOBER - NOVEMBER 

 Sæsonslut , vandluk, affald og kontakt til bestyrelsen 

 Have 80 

 Bestilt hæk 

 Bevoksning på ridestien 

 Bevaringsværdige træer 

 Vand i haverne og dræn 

 Brandforsikring af hus 

 Katte der forsvinder 

KALENDEREN: OKTOBER - NOVEMBER I MARIENLYST 

 OKTOBER 

 22. okt / tirsdag Arbejdsdag i have 80 

Maling og lister m.m. 

16-18  

Tilmelding til Jens Balder 60197608 

 23. okt. / onsdag Arbejdsdag i have 80 

Maling og lister m.m. 

16-18  

Tilmelding til Jens Balder 60197608 

 26. okt. / lørdag Arbejdsdag i have 80 

Maling og lister m.m. 

11-13  

Tilmelding til Jens Balder 60197608 

 28. okt. /  Sidste kontoråbent i have 36 i denne 

sæson 

18-20 

 29. okt. / tirsdag Sidste tømning af papircontainere på p2 

og p4 

 

 NOVEMBER    

 2. nov. / lørdag SÆSONAFSLUTNING 

13 - 17  Døde duer 

13 - 17  Åbent hus i have 80 

17 -       Bål på festpladsen 

13 -  Alle 

 3. nov. / søndag LUKNING AF VAND OG TOILETTER 

Husk at havelågen skal være åben kl. 10 – 

14 og at stophanen skal stilles lodret. 

Kl. 10 - 14 Alle 

 8. nov. / torsdag Sidste afhentning af storskrald fra P2   

 9. nov. / fredag Sidste tømning af affaldscontainere 

(restaffald) 

  

 14 november  Sidste tømning af metal, glas plastic 

containere på p2 og p4 

  



SÆSONEN ER SNART SLUT 

LØRDAG D. 2. NOVEMBER holder vi SÆSONSLUT så vi kan sige tak for i år. 

 Døde duer holder åbent fra 13-17. 

Du kan komme og få en øl/vand og der bliver serveret pølser. 

 I have 80 holder vi åbent hus kl 13-17 kom og se hvor langt vi er nået. 

Vi vil også gerne høre dine ideer til hvad huset kan bruges til  

 Kl. 17 brænder vi bålet på festpladsen. 

Vi sørger for noget varmt at drikke og et par sange at synge . 

I kommer og sørger for den gode stemning. 

Bålet skal flyttes inden vi brænder det af – har du mod på at være med til opgaven så kontakt 

Sidsel på sms / tlf : 30117803 

SÆSONSLUT BETYDER OGSÅ AT … 

vandet lukkes , kontoret holder lukket og  der bliver ikke hentet affald. 

 VANDET LUKKES SØNDAG D. 3. NOVEMBER KL. 10. 

Husk at 

• Havelågen skal være åben mellem 10 og 14 så vandholdet kan komme ind og tjekke 

vandstanderne. 

• Stophanen nederst på vandstanderen skal også være åben så vandholdet kan pumpe mest 

mulig vand ud af rørene – den skal stå lodret. 

• Hvis du har installeret vand i huset, skal du selv tømme slanger/rør og især 

blandingsbatterier for at forhindre frostskader,  

 

 AFFALD I VINTERPERIODEN 

Containerne til restaffald bliver tømt for sidste gang fredag d. 9 november. Derefter vil de blive kørt 

væk fra P-pladserne og samlet på P3. 

Du skal altså tage dit restaffald med dig i vintersæsonen. 

Kuberne der står på P2 og P4 - til genbrugs papir og plastik, metal og glas -  bliver tømt sidste gang slut 

oktober /start november.. Kuberne bliver ikke flyttet over vinteren, men bliver altså ikke tømt. Tag 

derfor også dit genbrugsaffald med dig når du tager fra Marienlyst. 

Storskrald bliver afhentet sidste gang torsdag d. 8. november. Derefter lukker vi pladsen. 

Har du storskrald i vinterperioden, må du derfor selv køre det til en af kommunens genbrugspladser. 

 BESTYRELSEN HOLDER IKKE FRI I VINTERPERIODEN  

Kontoret har dog sidste normal åbningstid mandag d. 28. oktober kl 18 – 20. 

Du vil stadig kunne komme i kontakt med bestyrelsen på mail og telefon. 

Se email adresser og telefonnumre på hjemmesiden : http://www.hf-marienlyst.dk/info/ 

 

Hvorfor ikke bruge vinteren til at få styr på det du ikke fik gjort mens det var sol og sommer? 

Du vil gennem vinterperioden kunne få underskrevet byggeansøgninger, opsige din have og andet 

vigtigt - efter aftale.  

 

Sidste chance for at bestille en vurdering i år er 1. november. Vurderingsudvalget vurderer ikke huse 

før 1. marts igen. Du kan dog godt bestille vurderinger i vinterperioden. 

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


HAVE 80 

Der er lavet gulve, lofter og vægge og det er nu muligt at se at 

det bliver et godt rum med mange muligheder. 

Der mangler at blive malet og så er der noget arbejde med 

lister omkring vinduer og døre. 

Når det er gjort kommer elektrikeren og laver det sidste strøm 

– bl.a. til varmepumper. 

Vi laver nogle ekstraordinære arbejdsdage i denne uge for 

at få det fikset. Se herunder….  

Så…mangler du en arbejdsdag – har du mulighed for at 

indhente det nu. Du må gerne komme også hvis du bare 

gerne vil give en hånd. 

 

MALING – ARBEJDSDAGE 

Vi laver ekstra arbejdsdage  

22. okt / tirsdag – kl. 16-18 

23. okt. / onsdag – kl. 16-18 

26. okt. / lørdag – kl. 11-13  

Der bliver bl.a. opgaver med at male vægge  og sætte lister op 

Der kan ske ændringer i tidspunkter så du skal tilmelde dig til Jens Balder på tlf.  60197608 

SÆSONSLUT – ÅBENT HUS I HAVE 80 

Lørdag d. 2. november er dørene åbne fra 13 – 17. 

Der er mange der ikke har været inden for dørene endnu – så derfor holder vi dørene åbne kl 13 – 17 

den dag vi holder sæsonafslutning. 

Kom og se vores nye lokaler.  

Huset er foreningens – har du ideer til hvad vi skal bruge det, til vil vi rigtig gerne høre dem. 

KØKKENGREJ EFTERLYSES….. 

Selvom køkkenet ikke er færdigt endnu, vil vi allerede nu begynde at samle tallerkener, glas, kopper, 

gryder, skåle bestik og lignende til køkkenet. 

Har du noget du ikke længere har brug for kan du stille det på terrassen ved ”døde duer”. 

Vi skal nok sortere i det – og får vi for meget giver vi det videre til genbrug :-) 

BESTILT HÆK  

Til jer der har bestilt hæk..... 

Hække burde komme sidst i uge 43, så vidt vi har fået at vide. 

I vil få en sms når vi ved nærmere om hvornår de kan hentes 

TIPS: 

Video …. Sådan planter du hæk…. https://youtu.be/PkZnMHdza6s?t=23 

 

  

https://youtu.be/PkZnMHdza6s?t=23


BEVOKSNING VED RIDESTIEN 

I løbet af vinteren bliver bevoksningen mellem sti og skov 

beskåret, så der kan komme mere lys og luft til hækkene 

og haverne. Ved stien. 

Det er kommunens område og det er dem der udfører 

opgaven. 

 

 

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER 

Ved havevandringen i september registrerede vi ca 100 træer af 

alle mulige slags, med en diameter over 30 cm  

Alle træer er blevet markeret med et rødt bånd, og vi har taget 

fotos som vi lægger på vores hjemmeside. 

Vi synes det er dejligt med så mange træer i Marienlyst og vi 

håber at I vil passe på træerne. 

Flere havde gode historier om deres træer – dem vil vi gerne 

dele på hjemmesiden – så har du noget du vil tilføje om dit træ 

så giv os besked. 

Vi har ikke registreret arter, så hvis du ved hvad dine 

bevaringsværdige træer er så hører vi også gerne fra jer. 

DER ER MEGET VAND I NOGLE HAVER FOR TIDEN. 

Det har regnet meget og grundvandet står højt så vandet kan have svært ved at løbe væk fordi jorden 

er mættet. Vi har planer om at få kigget på vores drænsystem – det er 10 år siden at det er blevet 

efterset sidst, så der kan sagtens være rør der ikke er gennemløb i. 

Vi bliver dog nødt til at starte med at samle gamle oplysninger sammen og få overblik over 

drænsystemet. 

Vi lukkede for vandet et par dage fordi vi troede der var hul på et vandrør på P 1. Det viste sig at være 

vand der piblede op af jorden oven over et drænlåg. Vi får kigget på om der er særlige problemer lige 

der. 

KRAV om BRANDFORSIKRING i MARIENLYST – 2019 

Vi mangler stadig dokumentation for brandforsikring fra en del 

haver, og vi begynder at sende remindere ud til jer vi ikke har 

hørt fra. 

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.  

  



 

KATTE DER FORSVINDER 

… og bliver genfundet i Galten 

 

Der er over de sidste måneder forsvundet flere katte fra Marienlyst – nogle katte er forsvundet flere 

gange – som siden er blevet genfundet i Galten, eller i nærheden af Galten. 

Alle kattee er mærket og neutraliseret og er derfor ikke vilde men nogens , der holder af dem. 

Det begynder at ligne et ubehageligt mønster – nogen bortfører dem og sætter dem af , formentlig ved 

rastepladsen på motorvejen ved Lillering skoven mellem Harlev og Galten. 

Kattene er tit blevet fundet af en dame der bor i nærheden, hvor de er søgt hen. Hun indleverer dem 

heldigvis, så de kan komme hjem igen. 

Det er blevet politianmeldt. Både i Galten og ved Aarhus Politi. 

Man kan forestille sig at nogen er trætte af katte i Marienlyst, men det er ikke i orden at begå selvtægt. 

Det er tilladt at have kat i Marienlyst hvis de er neutraliseret og mærket. 

Hvis man har problemer med katte, henvender man sig til bestyrelsen. Bortførsel er ikke vejen frem. 

Vi er I bestyrelsen enige om at det ikke er en acceptabel adfærd som medlem i Marienlyst. 

 

MEN ELLERS … 

Vil vi ønske  jer alle sammen en god vinter – måske vi ses derude selvom vi lukker ned. 

Bedste hilsner 

Bestyrelsen / Marienlyst 

 


