
 

Marienlyst, 4-10-2021 

Have 127 i HF Marienlyst, tilbydes uden for ventelisten  
Have 127 har været tilbudt vores venteliste men da der ikke var nogen der meldte sig interesserede 

tilbydes hus og have nu uden for ventelisten. 

 

Hvis du er interesseret i at se hus og have , kan du kontakte nuværende lejer i haven/ ejer af huset for at se 

hus og have.  

Vis respekt og gå ikke ind i haven uden at have talt med lejer/ejer.  

 

Vær opmærksom på at hus og have er to forsekllige ting. 

Huset køber du af nuværende ejer og det bliver din ejendom. Haven lejes af haveforeningen Marienlyst på 

gældende lejevilkår. Samtidig bliver du medlem af foreningen med de glæder og pligter det omfatter. 

 

Prisen på huset kan forhandles, men må ikke være højere end vurderingen på Kr. 336.461 + den 

foreningsmæssige værdi på kr. 9.922 . 

Derudover vil der være udgifter til medlemskab af foreningen, gebyr for handlen, en opsparing til 

renovering af vores vandrør evt forsikring m.m. I alt 3-4000 kr. 

Ved underskrivelsen af lejekontrakten skal de betales haveleje indtil næste lejebetaling ( 1-1 eller 1-7 ) ´ 

 

Huset er vurderet efter kolonihaveforbundets vurderingsregler. Vurderingen fastsætter en MAX pris for 

huset. 

Vurderingen er IKKE en tilstandsrapport selvom der evt kan være givet fradrag for fejl og mangler. Læs 

vurderingen af huset grundigt igennem, gennemgå selv huset for fejl og mangler  og stil ejeren de 

spørgsmål du evt. har. 

Købsprisen kan forhandles med sælger, men selve salget af huset og udlejningen af haven SKAL foregå 

igennem haveforeningen.  

 

Man skal have bopæl i Aarhus Kommune og godkendes af foreningen, for at kunne leje en kolonihave i 

Marienlyst  

Er du interesseret i at overtage hus og have  så kontakt haveforeningen  så vi kan fortælle dig om 

foreningen og vilkår for overtagelsen, fx foreningsliv , leje- og købsvilkår, økonomi, byggeregler, 

vurderinger, kloakering, og andet., 

Du kan kontakte bestyrelsen på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller ringe/sms til formanden på tlf: 30 

11 78 03.  

Du kan også læse mere på  hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/havesalg-2/oensker-du-

kolonihave/ 

OBS: Vinterbeboelse er ikke tilladt 

 

Info   

Sælger af huset: Salah Assad  

Kontakt  Tlf/ sms: 40548283 

Vurderingspris+ foreningsmæssige værdi :  Kr. 336.461 + kr. 9.922 

Energi:  el 

installationer Vandtilførsel i huset 

varmtvands beholder,  

2 varmepumper/aircondition. 

Størrelse M2  

i haven må der max bygges 50 m2 hus /udhus + 15 m2 

overdækket terrasse+ 10m2 drivhus + max 4m2 legehus 

Hovedhus 49,5 m2  

Stor åben terrasse 

 

Løsøre / køber er ikke forpligtiget til at overtage løsøre Efter aftale  

 



Have 127: Nuværende lejer fortæller om hus og have: 

 

Beskrivelse af hus og have: 

Nybygget kolonihave (2020),grunden er 395 kvm. 
49,5 kvm fordelt på 2 soveværelser, køkken alrum og toilet.*  
60 liters varmtvands beholder og 2 varmepumper/aircondition.  
Der er strøm og vandtilslutning.  
Huset er velisoleret.  
Store lysindfald grundet de store vinduer.  
Ude håndvask. 

• Bemærk: Toilettet er ikke tilsluttet godkendt afløb og samletank og 
kan derfor ikke benyttes før der foreligger en godkendelse. 

 
• BEMÆRK:: Vinterbeboelse er ikke tilladt 

 

•  

Løsøre 

Efter aftale 

OBS: Køber er ikke forpligtiget til at overtage løsøre hverken helt eller delvist. 

Det køber ikke ønsker at overtage skal bortskaffes inden købers overtagelse af huset. 

 

 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 
  

OBS: toilettet er ikke tilsluttet godkendt afløb/ samletank og kan ikke benyttes før 

der foreligger en godkendelse. 



 

 

 


