
NYHEDSBREV  - Marienlyst / MARTS 2020 

 

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 

 CORONA - Corona situationen gør at ingen ting er som det plejer..  

 VIS HENSYN – sådan passer du på dig selv og andre 

 ÅBNING AF VAND DEN 29. MARTS KL. 10-14 

 FÆLLES TOILETTER HOLDES LUKKET INDTIL VIDERE 

 GENERALFORSAMLINGEN ER UDSKUDT – isteddet holder vi en skriftelig 

afstemning d. 4-4-2020 

 BESTYRELSENS KONTORTID 

 DU MÅ ALLEREDE NU FLYTTE I DIN KOLONIHAVE. 

 AFFALD OG STORSKRALD 

 HAVEAFFALD 

 KOLONIHAVEFORBUNDETS ANBEFALINGER I FORHODL TIL CORONA: 

Der er sket ændringer i kalenderen: se hjemmesiden :  

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

CORONA 

Corona situationen gør at ingen ting er som det plejer. 

Derfor har vi i Marienlyst også været nødt til at ændre planer og gøre ting 

anerledes. 

Vi håber at I viser forståelse for vores beslutninger der kun har til hensigt 

at holde alle sunde og raske.  

VIS HENSYN 

I disse Corona-tider  er vi  heldige at vi har muligheden for at komme ud i frisk 

luft og lys i vores  kolonihave. Der er mindre chance for at blive smittet i 

kolonihaven hvis man ellers overholder de forbud og anbefalinger 

myndighederne har givet. 

Vi kender dem allerede men vi gentager for en sikkerheds skyld 



• Er du syg eller skidt tilpas bør du ikke være i din have men derhjemme. 

• Er du i karantæne så hold dig i den have og lad være med at invitere andre 

ind. 

• Undgå at  forsamles i grupper og foretræk udendørs samvær 

• Hold afstand – snak med naboerne er dejligt men hold en hækbreddes 

afstand. 

• Vask eller sprit hænder ofte  - både når du går ud af din have og når du går 

ind igen. 

• Gå ikke på besøg i andres haver, med mindre du er sikker på at du er 

velkommen til at komme ind. 

• Hav rene hænder når du henter vand – vi er 167 der lige nu deles om den 

fælles vandhane. Tag evt. vand med hjemmefra. Er du i karantæne, så få en 

anden til at hente vand til dig. 

 

Men ellers - Så tag endelig ud i jeres kolonihave og nyd det. 

 

ÅBNING AF VAND DEN 29. MARTS KL. 10-14 

Vi åbner som planlagt for vandet d. 29. marts  - hvis vejret tillader det, dvs. at 

der ikke er udsigt til frost. 

Husk at din havelåge skal være åben mellem kl. 10 og 14. 

Inden kl. 10 skal stophanen nederst på vandstanderen være lukket (stå 

vandret) 

Husk også at lukke for åbne vandhaner. 

FÆLLES TOILETTER HOLDES LUKKET INDTIL VIDERE 

For at undgå smitte er vi blevet anbefalet både af kolonihaveforbundet og af 

Corona-hotline IKKE at åbne for de fælles toiletter indtil videre. 

De fælles toiletter bliver derfor IKKE åbnet d. 29 marts når vi åbner for vandet. 

Dette af hensyn til jer og af hensyn til de der skal  gøre rent på toiletterne. 

Vi mener at der lige nu stilles store krav til at alle gør rent efter sig selv , hyppig 

rengøring, afspritning og desinficerende  rengøringsmidler 

Vi kan i bestyrelsen ikke garantere og tage ansvar for at dette sker. 

Vi håber at I viser forståelse for vores beslutning og kan finde andre løsninger.  

Udslagskummen kan stadig bruges,  så en mulighed kan være at anskaffe et 

campingtoilet. 

Har du brug for en nøgle til udslagskummen, kan den bestilles ved bestyrelsen. 

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSKUDT 

Derimod afholder vi d. 4-4-2020 en skriftelig afstemning om godkendelse af 

regnskab og budget og forslag om opsparing til vand i frostfri dybde. 



Se mere i jeres mail / postkasse eller på hjemmesiden: http://www.hf-

marienlyst.dk/gf/gf-2020/ 

BESTYRELSENS KONTORTID 

D. 30 marts har bestyrelsen kontortid mellem 18 og 20 for førstei denne 

sæson. 

Overvej om du behøver at møde op – ring meget gerne isteddet. 

Vis forståelse for at du evt må vente udenfor hvis du møder op personligt. 

Husk at vi har flyttet kontoret til have 80 – kontoret i have 36 er lukket. 

DU MÅ ALLEREDE NU FLYTTE I DIN KOLONIHAVE. 

Aarhus kommune har givet grønt lys for at man allerede nu – fra 17. marts  - 

kan flytte i haven. 

Her er hvad kommunen skriver på deres hjemmeside: 

Du må allerede fra 17. marts 2020 flytte i din kolonihave. 

Aarhus Kommune har i år grundet Corona-situationen valgt at suspendere de 

normale regler for ejerne af de ca. 3.000 aarhusianske kolonihaver. Det betyder, at 

du ikke behøver at vente til den 29. marts med at flytte ud i din kolonihave. Du kan 

allerede nu rykke fra din normale bopæl og ud i kolonihaven.  

AFFALD OG STORSKRALD 

Vi har allerede fået sat affaldsbeholderne ud så du kan komme af med dit 

køkkenaffald. 

De vil fra nu af blive tømt hver fredag. 

Genbrugspladserne i Aarhus har pga af Corona situationen lukket for private,  

men storskraldspladsen i Marienlyst vil blive tømt første gang torsdag d. 2. 

april . Vi åbner for den d. 29. marts. 

HUSK: Pladsen er KUN til storskrald. 

Dvs IKKE haveaffald , blandet affald, køkkenaffald eller byggeaffald. 

HOLD ORDEN 

HAVEAFFALD 

Vi kommer med nogle datoer for hvornår der kommer containere til haveaffald 

snarest – det bliver i starten af marts. 

KOLONIHAVEFORBUNDETS ANBEFALINGER I FORHODL TIL CORONA: 

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-

og-svar-angaaende-corona-og-

kolonihaver/?fbclid=IwAR0yyZMz32w_aVOqAg8pIBh8NaK9uEPY74MtLWk5ue_

MV5DlEd-RWvvN-40 

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/?fbclid=IwAR0yyZMz32w_aVOqAg8pIBh8NaK9uEPY74MtLWk5ue_MV5DlEd-RWvvN-40
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/?fbclid=IwAR0yyZMz32w_aVOqAg8pIBh8NaK9uEPY74MtLWk5ue_MV5DlEd-RWvvN-40
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/?fbclid=IwAR0yyZMz32w_aVOqAg8pIBh8NaK9uEPY74MtLWk5ue_MV5DlEd-RWvvN-40
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/?fbclid=IwAR0yyZMz32w_aVOqAg8pIBh8NaK9uEPY74MtLWk5ue_MV5DlEd-RWvvN-40


 

Vi ses derude med 2 meters afstand – vi kan altid vinke  

Bedste forårshilsner 

Bestyrelsen / Marienlyst 


