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  DET GRØNNE TALERØR  nr.3 

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

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

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.  

Det er sæsonens sidste udgave af Det Grønne Talerør og tid til at gøre status. Belært af 

sidste års våde sommer lagde vi ud med at skrive om regnvand, og vi kunne ikke have 

valgt et tema, der var mere uaktuelt. Dette års sommer har haft 6 gange så mange 

solskinsdage som sidste år. Det har været en sommer uden lyden af græsslåmaskiner, ja 

faktisk en sommer helt uden græs. Havearbejdet har været begrænset til vanding af 

køkkenhave og blomster før alt visnede hen. Heldigvis har vi skrevet om andet end 

regnvand f.eks. salg af haver. Ifølge vores formand Steen er der allerede solgt 6 haver i år 

og det forventes at tallet fordobles før sæsonen er slut. Vi har også skrevet om 

præmiehaver, hvor vinderne først bliver offentliggjort en gang i september, så dem når vi 

ikke at hylde. Tak til alle læsere for de mange rosende ord og tak for en god sommer.  Nu 

er regnen og græsset kommet igen og vi kan læne os solbrændte tilbage og blot vente på 

vandregningen.  

I dette nummer kan du finde: 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 

AKTIVITETER 

KLOAKERING - hvad véd vi nu? 

AD HOC GRUPPERNE   

ER DIT HUS FORSIKRET?  

TIPS OG TRICKS  

FORENINGEN FYLDER 70 ÅR  
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NYT FRA BESTYRELSEN 

OBS!- I år skal du selv aflæse vand og el. Vær opmærksom på at der i år KUN er 

selvaflæsning af vand og el i weekenden 1.-2. september. Resultatet afleveres i 

postkassen ved bestyrelseslokalet senest 4. september. Senere indlevering koster 100 kr. 

i bøde.  

Kontakt til bestyrelsen skal ske via mail til havenrisvangen@gmail.com eller til foreningens 

telefon 28 47 02 69 i tidsrummet tirsdag og torsdag mellem 15 -18. I sommerperioden kan 

du møde bestyrelsen den første torsdag i måneden mellem 17-18 på kontoret ved 

marketenderiet. 

Når der skal sælges/købes have opfordrer bestyrelsen kraftigt til, at man sætter sig ind i 

gældende regler.   

Preben er udtrådt af bestyrelsen og tidligere suppleant Maria Frydkær har overtaget 

Prebens opgaver, bl.a. præmiehaver. 

 

AKTIVITETER  

Lørdag d. 29. september spiller multikunstner Ingvardt fra kl 13 30 til ca. 17 30 på plænen 

ved Marketenderiet. 

 Du kan spille på duer til og med lørdag d. 27. oktober. 

 

Haveaffalds-containeren er åben til og med lørdag d. 20. oktober.  
 

 

KLOAKERING - hvad véd vi nu? 
 

Flere havelejere har spurgt, om vi ikke kan skrive noget om kloakering, der ifølge Aarhus 

kommunes hjemmeside skal etableres i 2023. https://aarhus.dk/media/8551/raekkefoelge-

for-kloakeringv01-oktober-2017.pdf. Vi har snakket med bestyrelsen og med medlemmer 

fra andre haveforeninger, hvor der er allerede er kloakeret.  Det viser sig at være ret 

kompliceret da kloakering i én haveforening ikke kan sammenlignes med kloakering i en  
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anden haveforening. Løsningen af opgaven afhænger blandt andet af haveforeningernes 

terræn, og af hvilke entreprenører bestyrelsen vælger at indgå aftale med. Vi har derfor 

valgt at vente til vores bestyrelse kan komme med informationer, der specifikt angår vores 

forening.   

 

AD HOC GRUPPERNE   

På sidste generalforsamling blev der nedsat flere ad hoc grupper. Vi har spurgt grupperne, 

hvordan det er gået, og har hørt fra følgende: 

Havevandrings-gruppen: “Vi går en gang om måneden. Vi ser om der er ukrudt langs 

hækken og lidt ud fra hækken. Når vi når tiden til hækkeklipning er det det vi kigger på. 

Hvis det ikke er i orden, kommer der et lille brev fra bestyrelsen, men i det store hele ser 

det pænt ud de fleste steder.” Pia Reinhold. 

Børnearrangements-gruppen: Har endnu ikke afholdt møde, men forventer at have 

aktiviteter klar til næste sæson.  

Hækkeklipnings-gruppen er “nedlagt” og overtaget af 4 medlemmer fra bestyrelsen, da 

de skønnede at det var for stor en opgave for kun to mennesker. 

Vedligeholdelse af veje-gruppen: Har vi ikke hørt fra. 

 

ER DIT HUS FORSIKRET?  

Vinteren nærmer sig og dit hus er mere udsat for skader på grund af storm, indbrudstyve, 

hærværk med mere. Du kan i flere forsikringsselskaber tegne en fritidshusforsikring, der 

dækker skader på huset samt indbo. For at forhindre indbrud vil vi opfordre dig til at have 

gode solide låse på alle vinduer og døre samt fjerne alt af værdi inklusiv sprut og værktøj. 

Vi kan hjælpe hinanden ved at holde øje med usædvanlig aktivitet omkring huse og haver. 

Lav evt aftaler med dine naboer og/ eller underret alle via Facebookgruppen 

(Haveforeningen Riisvangen/ Grænsen)  
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TIPS OG TRICKS  

Er du frø-nørd, så har du mulighed for at dele og bytte frø med ligesindede. 

www.froesamlerne.dk afholder frø pop-ups i starten af året. I vores område plejer det at 

være på Rønde hotel og på hovedbiblioteket Dokk1. Det er gratis at deltage og du 

behøver ikke at være medlem af foreningen. Har du ikke selv frø med så  lægger du 20 kr i 

kaffekassen. 

Har du Dahlier/ Georginer i haven i år, så kan du samle frø af dem. Til marts kan du 

forspire dem og få lige så store planter som fra knolde. Det lærte jeg til sidste frø pop up, 

prøvede det i foråret- og det virker ! 

Er du ikke til frø-nørderi så afholder Haveselskabet efterårs-plantemarked i Botanisk Have 

søndag d. 16. september fra kl.9 til kl.13. 

Alle tips: Jeanne have 224 

 

FORENINGEN FYLDER 70 ÅR  

Riisvangens haveforening blev stiftet i 1949 og fylder 70 år næste år. Det skal fejres. Har 

du gamle billeder eller gode historier fra livet i haveforeningen fra de sidste syv årtier, så 

skriv venligst til Lise.b@stofanet.dk, så vi kan viderebringe foreningens historie. 
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