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  DET GRØNNE TALERØR  nr.2 

Nyhedsbrevet udkommer på mail og sættes op i skabet på Marketenderiet.               

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

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

Haveforening og informere især nye havelejere om de regler, vi allerede har og gamle 

havelejere 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 hjerte – 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.  

Tak for den positive modtagelse. Vi prøver igen og håber, at du også finder tid til at 

læse dette nyhedsbrev. 

I dette nummer kan du finde:  

NYT FRA BESTYRELSEN  

AKTIVITETER  

BLADET FRA MUNDEN 

HVAD ER EN PRÆMIEHAVE? 

HVAD ER DIT HUS OG HAVE VÆRD?  

HAR DU GLEMT?  

TIPS OG TRICKS 

BESTYRELSEN TAGER IMOD  
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NYT FRA BESTYRELSEN  

Der er sket en del ændringer i Bestyrelsen efter to ekstraordinære generalforsamlinger 

dels d.7. juni og 5. juli 2018.  

Bestyrelsen består nu af formand Steen Bødker, der i overensstemmelse med 

Aarhuskredsen deler formandspostens arbejdsopgaver med næstformand Michael 

Povlsen. Fordelingen af arbejdsopgaver er således, at formand Steen Bødker tager sig af 

den daglige drift, der omfatter byggeri og salg af haver. Næstformand Michael Povlsen 

varetager administration og kommunikation. Derudover er Preben Larsen og Tom Nissen 

bestyrelsesmedlemmer, Britta Nielsen kasser og Maria Frydkjær suppleant. 

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at Aarhus Kommune har særlig fokus på ulovlige 

overnatninger uden for kolonihavesæsonen. Hvis en kolonihavelejer overnatter i haven i 

vinterhalvåret, vil denne blive kontaktet af Aarhuskredsen eller Bestyrelsen og hvis 

overnatningen ikke ophører, kan Aarhus Kommune opsige lejekontrakten med 

haveforeningen og dermed lukke hele haveforeningen. Det er derfor vigtigt for os alle, at 

du IKKE overnatter i din kolonihave mellem d. 28. oktober 2018 og d. 24. marts 2019.  

Havevandringsgruppen har sammen med Bestyrelsen erfaret, at en del havelejere har 

løsthængende nedløbsrør eller rør, der ikke afleder vandet forsvarligt. Både Bestyrelsen 

og Aarhuskredsen opfordrer alle havelejere til at bringe deres afløb i orden på en forsvarlig 

måde, hvor det ikke er til gene for hverken naboer eller veje. Hold vandet inde på egen 

grund og vis hensyn overfor andre. 

Der er indkøbt en brøndrenser, som du kan låne og rense din egen vandbrønd med. 

Brøndrenseren opbevares i det lille læskur ved haveaffaldscontaineren og kan lånes 

tirsdage fra kl. 17 til kl. 18 og lørdage fra kl. 13 til kl. 14, det vil sige i de tidsrum 

containeren er åben. 

Bestyrelsen vil gerne kommunikere bedst muligt med alle havelejere og opfordrer derfor til:   

 at Bestyrelsen har din e-mailadresse (hvis du har en).  

 at du monterer en postkasse eller et rør til post på din havelåge udvendig/indvendig 

 at du jævnligt/ugentligt tjekker opslag ved Marketenderiet 

 

 



3 
 

AKTIVITETER  

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

velkommen til at deltage i. Der vil løbende være nye arrangementer som bliver tilføjet, så 

hold øje med vinduerne i Marketenderiet og på Facebook gruppen (Haveforeningen 

Risvang/Grænsen). Nedenunder vil de nuværende fastsatte aktiviteter være listet. 

1. Banko hver anden tirsdag hele sommeren med næste afholdelse 24. juli på 

fællespladsen ved Marketenderiet kl. 18.30. 

2. Trækning af duer til duespillet finder sted hver lørdag på fællespladsen ved 

Marketenderiet kl. 15.00. Duer kan købes alle dage, hvor Marketenderiet er åbent.  

OBS! Hvis man vil deltage i duefesten d. 3. august skal man snarest melde sig ind i 

foreningen hos Tommy i Marketenderiet.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Tommy og Lone for deres store indsats ved den 

vellykkede sommerfest 9. juni. Vi har kun en klage – hvorfor vandt Grænsen 

kagekonkurrencen? Det er helt uforståeligt med det mesterværk af en kage, som Pia 

Reinhold havde bagt som repræsentant for Riisvangen. Vi må have revanche næste år! 

Stemningsbilleder fra sommerfesten 

     

   

________________________________________________________________________ 

 

 



4 
 

BLADET FRA MUNDEN   

Her kan du og alle andre havelejere frit skrive, hvad du har på hjerte. Vi giver ordet til 

Karin Short: 

Tak for nyhedsbrev et velment og informativt tiltag. På hjemmesiden kan man læse om biler det bliver 

ridsede, det er en ærgelig oplevelse at få som havegæst eller haveejer. Vi må i fællesskab bidrage til at dette 

ikke er en daglig oplevelse. Man må en gang i mellem stoppe ved havelågen og læsse af eller give en besked 

men det betyder ikke at man kan markere denne "synd" med en god rids hele vejen ned af bilen.    Lad os 

have lidt mere tolerence for hinanden. På Risvangen øverste parkeringsplads optages nogle pladser 

permanent af private trailere. Kan vi opfordre til at disse fjernes så man i højere grad kan få en plads til sin 

bil.  Mvh Karin Short 258  

  

I forbindelse med Karins indlæg vil vi gøre opmærksom på foreningens parkeringsregler. I 

ordensreglerne står: 

Parkering henvises til de indrettede p-områder, og der skal altid være fri adgang for 

udrykningskøretøjer på vejene. 

Have lejerne er ansvarlige for og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel og 

lign. i havekolonien.  

________________________________________________________________________ 

 HVAD ER EN PRÆMIEHAVE? 

Hvert år, først på sommeren, bliver der udvalgt 8 haver, som kandidater til at få præmie for 

veldyrket have. Udvælgelsen foretages at det tidligere års 4 vindere. Derefter udvælger en 

konsulent fra Kredsen 4 af haverne til vinderhaver. Sent på efteråret afholdes en fælles 

præmiefest for alle vindere i Århuskredsens haveforeninger. Her deltager også 

Bestyrelsen fra hver haveforening. Festen byder på fin middag samt overrækkelse af 

diplom og præmie. Til slut spilles der op til dans. 

I år har vi besluttet, som noget nyt, at haveforeningen tilmeldes kategorien økologisk have.  

_____________________________________________________________________  

HVAD ER DIT HUS OG HAVE VÆRD?  

Vi har snakket med Erik, der er formand i vurderingsudvalget.  

Værdien på dit hus og din have bliver først fastsat af vurderingsudvalget, den dag du vil 

sælge kolonihaven. Erik fortæller, at mange bliver forundret over, at de får mindre for 

deres hus, når de sælger det, end da de købte det. ”Du skal se det ligesom at købe en bil”, 
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siger Erik. ”Du skal regne med at husets værdi, ligesom en bil, falder med 2 procent om 

året”. Det er sådan vurderingsudvalgets regler er fastsat af Kolonihaveforbundet.  

Haven vurderes ud fra hvor velplejet den er, og ud fra hvilke træer, urter og prydplanter 

der findes i den. Prisen kan variere fra 0 – 65 kr. m2, så det kan betale sig at komme af 

med haven, inden den gror helt til. 

Erik fortæller også, at mange havelejere bliver forundret over, at alle de ting, de har gjort 

ved hus og have ikke altid honoreres af vurderingsudvalget. De fleste ting, som du måske 

regner som forbedringer, er som regel vedligehold. Hvis du skal øge værdien på din 

kolonihave, er det afgørende, at du kan dokumentere, de udgifter du har haft i forbindelse 

med byggeri eller andet i kolonihaven. Gem derfor alle regninger og kvitteringer 

Vurderingsudvalget, består af tre vurderingsmænd, der har gennemgået flere kurser i 

Kolonihaveforbundet for at kunne vurdere kolonihaverne korrekt ved salg. Der sælges 

omkring 10-15 haver om året.  

Er du i tvivl om noget angående vurdering, kan du læse vurderingsreglerne på 

Kolonihaveforbundets hjemmeside (www.kolonihaveforbundet.dk)  

Angående salg 

Overvejer du at sælge din have, skal du væbne dig med tålmodighed. Der er kommet flere 

krav til salget. Heldigvis har Annette Olsen (vores tidligere formand) lavet en salgsmanual, 

som oplyser, hvad et salg kræver. Du kan læse om proceduren ved salg i: Vejledning om 

køb og salg af kolonihaver på Kolonihaveforbundets hjemmeside. 

Tænker du på at købe en anden have? 

Foreningen har en intern venteliste, du kan skrive dig på, hvis du vil købe en anden have i 

foreningen. Hvis du står på den interne venteliste, har du forkøbsret til en ny have. De 

haver der er til salg vises i vinduet på kontoret ved Marketenderiet. 

________________________________________________________________________ 

HAR DU GLEMT?  

Haveaffaldscontaineren. Den helt store forklaring! 

Containersæsonen starter 1. april og slutter ved udgangen af uge 42.  

http://www.kolonihaveforbundet.dk/
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Containeren holdes åben:  

tirsdage fra 17 til 18  

lørdage fra 13 til 14  

Nøgler og vagtplan opbevares i Marketenderiet. 

 

Containeren passes af en vagt, der åbner containeren og ser til, at containeren bliver fyldt 

hensigtsmæssigt. Dvs. at f.eks. meget store grene og andet skæres i mindre stykker. Der 

findes lidt redskaber i det røde læskur.  

Ved afslutning af åbningstiden låses containeren igen, og nøgler og vagtplan afleveres 

igen hos Marketenderen. 

  

Når containeren vurderes fuld, sendes sms til mobilnummeret angivet på opslagene på 

containeren eller i læskuret. 

Vigtigt: Der skal altid være en lille Abus- lås på baglågen, da det er den lås 

vognmanden har nøgle til. Rukolåsene forbliver på sidelågerne. 

 
Det er vagterne der beder brugerne skrive sig på vagtplanen i løbet af sæsonen.  

Vi håber, at I vil støtte op om ordningen ved at bidrage med en vagt eller to, så 

containeren kan holdes åben alle dage. 

 

 Tak for god opbakning af så mange.  

Og tak til Tommy for at hjælpe med opbevaring af nøgler og vagtplan. 

_______________________________________________________________________________________ 

TIPS OG TRICKS  

Vil du gerne have gæster - elIer vil du være i fred i din have? Kolonihaveforeningen 

har en uskreven regel: Hvis din havelåge står åben – betyder det, at du gerne vil have 

besøg i haven. Hvis din havelåge er lukket, vil du gerne være alene. Lise have 150 

Midler mod bladlus? Der findes mange gode råd og midler mod bladlus. Her skal bare 

nævnes to, som jeg selv bruger. 1. Sprøjt bladlusene væk med vand fra haveslangen. 2. 

Opløs en spiseske brun sæbe i en liter lunken vand og tilsæt en teske sprit. Sprøjt 

blandingen på bladlusene. Lise have 150  

________________________________________________________________________ 



7 
 

BESTYRELSEN TAGER IMOD  

Har du noget, du gerne vil drøfte med Bestyrelsen, så mød op den første torsdag i 

måneden fra kl. 17.00 til 18.00 i Bestyrelsens kontor ved Marketenderiet. Ellers er det 

muligt at træffe dem på tlf.nr. 28 47 02 69 hver tirsdag og torsdag mellem kl. 15.00 og kl. 

18.00. Du kan også sende en mail til haveforeningen: havenrisvangen@gmail.com, hvor 

næstformand Michael Povlsen bestræber sig på, at besvare din mail inden for en uge. 

Pas godt på hinanden, haverne og nyd sommeren. 

                                                    

mailto:havenrisvangen@gmail.com

