
   DET GRØNNE TALERØR 

Velkommen til haveforeningens nyhedsbrev: DET GRØNNE TALERØR             nummer 1. 

Skrevet af Nyhedsgruppen: Jeanne have 224, Tove have 180 og Lise have 150 

 

Nyhedsbrevet udkommer på mail og sættes op i skabet ved Marketenderen. Nyhedsbrevet 

Det grønne talerør har til hensigt at sprede nyheder, der angår Riisvangens Haveforening 

og informere især nye haveejere om de regler, vi allerede har og gamle haveejere om det, 

de muligvis har glemt. 

Nyhedsbrevene læses igennem af bestyrelsen inden de sendes ud, så vi ikke spreder 

”fake news”. 

Vi tager gerne imod indslag fra alle, der har noget på hjertet – stort og småt, tips og tricks. 

Kontakt os på mail: Lise.b@stofanet.dk, eller råb ind over hækken i have 224, have 180 

eller have 150.  

I dette nummer kan du finde:  

NYT FRA BESTYRELSEN  

AKTIVITETER 

NYT FRA MARKETENDEREN 

DUEFORENINGEN OG ”DØDE DUER” 

TEMA: REGNVAND 

HAR DU GLEMT? 

TIPS OG TRICKS 

RIISVANGEN OG GRÆNSENS FACEBOOKSIDE 

mailto:Lise.b@stofanet.dk


NYT FRA BESTYRELSEN  

Igennem længere tid er pladsen til STORSKRALD blevet benyttet til losseplads. På grund 

af denne mislighold har Bestyrelsen besluttet at nedlægge pladsen til dette formål. 

Pladsen vil være nedlagt fra og med torsdag d. 17. Maj 2018. Der kan udstedes 

afgift/bøde, hvis dette ikke respekteres i fremtiden. 

I stedet vil pladsen blive udnyttet af containere til pap, metal og glas. Det er desuden 

muligt at leje en trailer af foreningen til at køre større mængder affald på lossepladsen. 

 

Der opfordres desuden til at havegangene holdes og eftergås, så de kan godkendes ved 

havevandring på følgende datoer: 7. juni, 15. juli, 2. aug., samt 6. sept. Bestyrelsen 

forbeholder sig ret til at sende skriftlig påmindelse, hvis det ikke er tilfældet. (Skrevet af 

Michael fra bestyrelsen) 

________________________________________________________________________ 

AKTIVITETER  

I haveforeningen vil der over sommeren være mange gode aktiviteter, som alle er 

velkommen til at deltage i. Nedenunder vil de nuværende fastsatte aktiviteter være listet, 

vær dog opmærksom på, at der kommer flere:  

 2. juni kl. 13.30 vil harmonika-gruppen spille op på fællespladsen til fællessang og 

god stemning.  

 7. juni kl. 18.30 extraordinær generalforsamling på festpladsen ved marketenderen. 

Punkt: Valg af ny formand 

 

 9. juni vil der fra 9.00 - 20.30 være sommermarked på fællespladsen. Dagen vil 

være fyldt med aktiviteter for alle størrelser og der er mulighed for at lave en bod, 

hvor man kan bytte eller sælge. Hvis man ønsker at have en bod, skal man blot 

kontakte Tommy.  

NYT FRA MARKETENDEREN  

Marketenderen Tommy fortæller, at der fra den 12. juni vil være mulighed for at spille 

banko hver 14. dag i Marketenderiet. Yderligere vil det være muligt at finde hæfter med 



mere information om månedens tema: REGNVAND i baren i Marketenderiet samt i skuret 

ved containeren.  

Derudover er det hele som det plejer og Tommy og Lone lover god stemning, kolde øl og 

smil på læben i Marketenderiet.  

 

DUEFORENINGEN OG ”DØDE DUER”  

Riisvangen og Grænsen har igennem mange år haft en Dueforening, der hver lørdag 

afholder et spil kaldet ”Døde duer”. Det foregår ved Marketenderiet på fællespladsen. For 

20 kr. kan du købe en lodseddel (kaldet døde-duer) med 25 numre, hvor du skal udvælge 

6 tal. Der udtrækkes lørdage kl.15.00 3 døde-due numre. Har du alle 3 numre på din 

kupon, har du vundet. Gevinsten svinger, da der kan være flere vindere. Maximum er 7000 

kr. Du kan også købe døde-duer i løbet af ugen i Marketenderiet. 

Så er du lidt af en spillefugl og ønsker godt selskab af både nuværende og tidligere 

haveejere fra Riisvangen og Grænsen så prøv duespillet. Husk der er noget, der hedder 

begynderheld. 

Dueforeningens formand Louise have 118 skriver: ”Dueforeningen arrangerer i starten af 

sæsonen en Tysklandstur, hvor vi kører over grænsen og handler. Overskuddet i 

foreningen går tilbage til folket i form af eksempelvis band/musik på pladsen og aktiviteter. 

Den 1. fredag i august afholdes altid ”Due festen”, hvor medlemmer er indbudt til god mad, 

Live musik, dans og hygge i et kæmpe telt, vi lejer.  Det plejer at være sjovt og en god 

måde at være sammen på, os kolonister.  

Et medlemskab af Dueforeningen koster i år 18 kr. Har I spørgsmål til foreningen, gode 

ideer eller andet, kan I kontakte Formanden: Louise 26840494” 

 

REGNVAND 

Sidste sommer oplevede vi alle, at vores veje blev mere og mere hullede på grund af regn 

og flere haveejere fik våde og sumpede områder i haverne. Vi får mere regn og kraftige 

regnskyl i fremtiden, så bestyrelsen kontaktede Aarhus Kommune, der betalte et 



ingeniørfirma for at udarbejde et for-for projekt med henblik på at lave dræn i hele 

foreningen. For-for projektet kortlagde hvad haveforeningens undergrund består af. 

 

På generalforsamlingen i år vedtog vi at gå sammen med Grænsen om et forprojekt, der 

skal undersøge de gamle dræn og brønde, der allerede findes i foreningerne, rense dem 

for jord og rødder samt eventuelt genskabe sammenstyrtede dræn. Forprojektet skal 

udføres i efteråret 2018 og Riisvangen og Grænsen betaler hver 50.000 kr. til denne 

forundersøgelse. Der bliver også udarbejdet et endeligt forslag til dræning af 

haveforeningerne, som vi senere skal tage stilling til. 

 

Har du problemer med at komme af med vandet – altså i haven, kan du finde 

inspiration i Haveselskabets temahæfte: ”Regnvand som ressource” der er målrettet til 

haveejere. Haveselskabet har afprøvet mange nemme og ambitiøse løsninger i syv haver i 

Middelfart. Her kan du se planter som egner sig godt til regnbede f.eks. kattehaler, hosta 

og stjerneskærm, eller hvordan du kan få vandet til at løbe hensigtsmæssigt gennem 

render og rør og meget mere.  

    

Du kan også finde løsninger på f.eks. en nedsivningsbrønd i Aarhus Kommunes LAR-

metodekatalog på Aarhus Kommunes hjemmeside.(LAR er en forkortelse af lokalafledning 

af regnvand)  

 

 

HAR DU GLEMT?  

Må man have hyld, birk og pil i haven? Nej, nej, nej. 

Hvornår skal hækken være klippet? Inden Sct. Hans eller inden 1. juli eller?  

Vi har skaffet nogle eksemplarer af temahæftet som du kan 

se i Marketenderiet.  

 

Du kan også downloade temahæftet gratis på 

https://haveselskabet.dk/temahaefte-regnvand-som-

ressource  

 

https://haveselskabet.dk/temahaefte-regnvand-som-ressource
https://haveselskabet.dk/temahaefte-regnvand-som-ressource


Har du glemt det så tjek lige ordensreglerne, som er vedhæftede.  

Okay vi kan godt afsløre at både forhæk, baghæk og sidehække skal være klippet inden 

1.juli og inden 1.oktober. 

 

TIPS OG TRICKS  

Vil du plante i en krukke, der skal stå på jorden, så læg en engangsvaskeklud over 

hullerne i bunden af krukken inden du fylder jord i. På den måde forhindrer du at 

bænkebidere og andre insekter kan kravle op i krukken og lægge æg eller spise rødderne 

på din plante. (Råd fra Rie have 222)  

Mangler du net til at beskytte dine planter, kan du i IKEA købe 2 stk. net gardiner kaldet 

LILL for 24 kr. Gardiner er hver 250x280 cm og er således et billigt net, der dækker et stort 

areal. (Råd fra Jeanne have 224) 

Hvor dybt skal man sætte sine blomsterløg? En tommelfingerregel er: Tre gange så 

dybt som løget er højt. Ved høje planter kan man sætte løgene lidt dybere, så vælter 

planterne ikke så let. (Råd fra Lise have 150) 

 

RIISVANGEN OG GRÆNSENS FACEBOOKSIDE 

Riisvangen og Grænsen har en facebookgruppe kaldet: Haveforeningen 

Riisvangen/Grænsen, der lige nu har 194 medlemmer. Her kan du købe/sælge, bytte eller 

lytte til andre haveejere i Riisvangen og Grænsen. 

Pas godt på hinanden, haverne og nyd sommeren. 

                                                    


