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  DET GRØNNE TALERØR nr.5 

Nyhedsbrevet udkommer på mail, på hjemmesiden og sættes op i skabet ved 

Marketenderiet.    Skrevet af Nyhedsgruppen: Iris have 247, Jeanne have 224, 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 247, have 224 

eller have 150.  

I dette nummer kan du finde: 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 

AKTIVITETER  

TOMMY TUT  

SOMMERFESTEN 

KLOAK-NYT 

HAR DU GLEMT? 

BLADET FRA MUNDEN 

FORENINGEN FYLDER 70 ÅR  

BESTYRELSEN TAGER IMOD 
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NYT FRA BESTYRELSEN   

"I sæson 2019 har vi hidtil fået fem nye havelejere i have 177, 183, 202, 215 og 236. 

Bestyrelsen vil gerne byde de nye havelejere velkommen i HF Riisvangen!" 

 

"I samarbejde med HF Grænsens bestyrelse har vi i juni måned fornyet og frisket op i det 

fælles bestyrelseslokale. Der vil efter sommerferien blive inviteret til fremvisning :)" 

 

"Nogle har måske bemærket nogen intern uro HF Grænsen, hvilket er trist for alle parter i 

sagen! Bestyrelsen fra HF Riisvangen opfordrer vores medlemmer til altid at tage kontakt i 

åbningstiderne, telefontiderne eller pr mail, hvis der er undringer, bekymringer eller 

spørgsmål. Brug altid disse informationsveje og IKKE fx facebook! Ligeledes vil al 

nødvendig information også blive sendt ud pr mail." 

 

"Vi arbejder i bestyrelsen desuden på at fejre haveforeningens 70års fødselsdag, som 

falder er i 2019. Nærmere information omkring dato og tidspunkt følger." 

 

Lørdag d. 15. juni 2019 mødtes bestyrelserne fra både HF Grænsen og HF Riisvangen for 
i fællesskab at friske det yderst slidte bestyrelseslokale op! Der blev ryddet op, ryddet ud, 
malet og gjort rent! 
Flere møbler blev genbrugt - andre afhændet til genbrug. Og det hele blev suppleret med 
loppefund og lidt nyt :) Der blev arbejdet hårdt og grint en masse! Vi håber inden længe at 
kunne slå dørene op til et mere indbydende og mere hyggeligt lokale for medlemmer, 
frivillige og kommende haveejere! 
 
Kom gerne forbi og kig! 
 

AKTIVITETER  

Tirsdag d. 6. august kl.19 er der banko i tutten  

Søndag d. 22.september – Tag med ud og fisk ved Pinds Mølle ”Put and Take”. Der 

arrangeres en bustur på ca. 5 timer. Tilmelding i tutten senest 19. september. 
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TOMMY TUT – 50 år 
 

Der var sol over sagen, da Tommy Tut blev fejret i anledning af sin 50 års fødselsdag.  

Som sædvanligt, tør man næsten sige, blev der serveret alskens lækkerier, lige fra fede 

grillpølser og øl, til kagemand og kaffe.  

Rigtig mange deltog. Flere havde skrevet fine sange til fødselaren.  

Og resten af tiden spillede en enkelt musikant skønne sange fra de bedste gamle dage.  

Stemningen var hjertelig og helt i top.  

 

Stort Tillykke til vores allesammens marketender! 

           
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

SOMMERFESTEN 

Tommy og Lone havde igen i år taget initiativ til at afholde sommerfest for både Grænsen 

og Riisvangens haveforening. Solen skinnede og mange lagde vejen forbi for at hygge sig 

med andre havelejere over en øl og en ny-ristet pølse eller for at gøre et fund i de mange 

boder. Både børn og voksne deltog i mange sjove konkurrencer. 
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Og så til kagedysten. Skulle det lykkes Riisvangen at tilbage-erobre kagepokalen fra 

Grænsen? Begge kager så forrygende ud. Grænsens kage var pyntet med havens 

blomster og Riisvangens kage var forklædt som Præmiehave (helt uden ukrudt).  

   

    

• Kagerne blev spist 

• Der blev stemt 

• Stemmerne talt op 
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Derefter tog Baggårdspumaerne over og spillede de gode gamle Otto Brandenburg viser. 

________________________________________________________________________  

KLOAK-NYT  

Kloakeringsudvalget har deltaget i et møde med haveforeningen Solvang, som fortalte om 
deres erfaringer med kloakering.  
Efterfølgende har vi afholdt møde med Henning Skaarup, som er Kommunens projektleder 
på kloakering i alle kolonihaver i Aarhus.  
 
De store linjer er følgende: 
  
Riisvangens kloakering starter i 2023 
 
Når vi kender entreprenøren, der har vundet opgaven, indkaldes haveforeningen til 
stormøde, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål. Dette møde afholdes ca. et år før 
opstart.  
 
 
Forud for dette møde skal vi have besluttet hvor meget af arbejdet vi ønsker udført af 
Kommunen. Valget har betydning for, hvor meget den årlige havelejestigning bliver og 
hvor meget den enkelte havelejer skal betale med det samme. 
 
Vi har to valgmuligheder: 
 
Model 1 
Kloakering med rørledning til en samlebrønd lige indenfor hæk. Den enkelte haveejer 
indhenter tilbud for kloakering fra hæk til ind i hus og betaler direkte til entreprenøren. 
Der foreligger ikke priser for, hvad det kan koste at få ført rør fra hæk og ind i hus, da 
prisen for den enkelte have er afhængig af husets placering på grunden og andre 
individuelle forhold. 
 
Model 2 
Kloakering med rørledning til samlebrønd 1 m fra husets sokkel.  
Prisen for denne del af arbejdet finansieres over den årlige havelejestigning. 
 

Og ak!   

Endnu engang vandt Grænsen  

og helt velfortjent. Grænsens 

kage smagte bedst. Endnu 

engang kunne de hæve 

pokalen. Vi ønsker tillykke. 
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Den enkelte havelejer forestår og finansierer tilkobling den sidste meter fra samlebrønd og 
ind i hus.  
Prisen for tilkobling fra samlebrønd 1 m fra hus og ind i hus varierer mellem ca. 6.000 -
16.000 kr. ifølge projektleder Henning Skaarup. 
 
 
Havelejestigningen afhænger således af hvor meget kloakeringsarbejde vi vælger at få 
udført af Kommunen, plus en tilkoblingsafgift på ca. 15.000 kr. til 30.000 kr. i hver have. 
 
Kloakeringen afdrages med et 30-årigt lån betalt med en månedlig stigning på oprindeligt 
anslået henholdsvis 300 kr. for model 1 og 350 kr. for model 2. 
 
 
Alle haveforeninger i Kommunen har forskellige forhold, som gør at kloakeringsarbejdet 
varierer i pris. 
Når alle haveforeninger i 2025 forventes kloakerede, samler Kommunen udgifterne og 
laver en endelig prisstigning, som bliver udlignet og dermed ens for alle haveforeninger. 
Det vurderes at stigningen sandsynligvis bliver lavere end den først anslåede. Muligvis 
henholdsvis 250 til 300 kr. pr måned.  
 
Da kloakeringsarbejdet løbende skal betales i rater, er det nødvendigt med en 
havelejestigning forud for arbejdets opstart, så vi har en pulje penge at betale af.  
 
Kommunen foreslår en årlig haveleje stigning på 1000 kr. et år eller to før opstart.  
I vores tilfælde fra 2021 senest. 
 
Vi må forvente et oplæg til næste Generalforsamling. 
 
Som det sidste, i denne omgang, kan nævnes, at vi efter endt kloakering vil blive pålagt en 
vandafledningsafgift, så prisen pr m3 vand stiger fra ca. 25 kr. til ca. 45 kr. 
 
Angående dræn til løsning af regnvandsproblematikken fortæller Henning Skaarup, at der 
er mulighed for at indgå aftale med den entreprenør, der skal udføre kloakeringsarbejdet.  
 
De to rørledninger er uafhængige af hinanden, men det kan angiveligt være en fordel at få 
udført af samme entreprenør og mens de er i gang med gravearbejdet.  
 
Betaling af drænarbejde finansieres separat fra kloakeringsarbejdet. 
 

 
 
HAR DU GLEMT?  
 
Må man leje sin have ud? 

I sidste nummer af Havebladet nr. 2 / juni 2019, blev det beskrevet hvad man må og ikke 
må i forhold til at leje eller låne sin have ud.  
 
Ganske kort kan det siges, at man aldrig må leje sin have ud, da “lejeretten til havelodden 
og medlemskabet af foreningen er personligt” 
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“Det kan være tilladt at udlåne kolonihaven i kortere perioder, f.eks. en uge, mens man 
selv er på ferie, hvis en sådan ret fremgår af lejekontrakten eller af vedtægterne.” 
 
For de foreninger der anvender forbundets standardvedtægter for haver på lejet jord, 
fremgår retten af §4 stk. 3.  
 
Artiklen uddyber og besvarer mange andre detailspørgsmål. 

________________________________________________________________________ 

BLADET FRA MUNDEN 

Jeg har flere gange mødt kolonihavenaboer der ytrer frustration over at havegangene ikke 

er tilgængelige. 

Hvis man f.eks. har brug for at Falck skal kunne komme frem og redde ens kære.  

En anden fortalte, at hun fik bøde pga. ukrudt langs hækken. Irriterende bøde fordi hver 

gang hun havde tid, stod der en bil og spærrede for arbejdsindsatsen. 

Jeg har lovet at tage dette problem op i nyhedsbrevet. 

Så mit ønske er, at vi selvfølgelig skal kunne læsse af, men ikke parkerer bilerne på de 

smalle havegange. 

Birthe have 194 

 

 

FORENINGEN FYLDER 70 ÅR  

I Nyhedsgruppen vil vi endnu engang gerne bidrage med lidt af foreningens historie og vi 

har igen haft næsen i bøgerne. Denne gang har vi snuset i bestyrelsens gamle referater, 

der nu ligger på Erhvervsarkivet i Viborg. Hvad talte de om dengang? 

              

                                                        

1949  - Stiftende generalforsamling i Folkets Hus d.18. oktober 1949 kl. 20. Efter 

forskellige forslag blev navnet Risvangen vedtaget med stor majoritet. Ved stiftelsen er der 

udlejet 55 haver á 5 kr. pr. stk. og foreningen vil opkræve et kontingent på 10kr pr. år. 

Foreningen har fået lovning på, at haverne kan lejes i 15 år.  

Vi bringer her nogle små 

udpluk fra referater fra 1949 

og til 1960. Det skal siges at 

10kr. i 1949 svarer til 200 kr. i 

dag, og at haverne i 1949 

kun bestod af et stykke 

markjord. 
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Indkøb af hækplanter kan foregå hos gartner V. Sørensen, der senere opfører et drivhus i 

sin have, hvorfra der kan købes frø. Foreningen råder over et skur med fælles redskaber 

og værktøj, herunder en græsslåmaskine, en puddersprøjte, tagpap, brædder og slagger 

til vejene. 

1950 – Medlemmerne graver render til vandrør der tilsluttes Grænsens hovedledning. 

Prisen var anslået til 400 kr., men budgettet er overskredet med flere hundrede kroner. 

Skt. Hans festen med amerikansk lotteri gav overskud, men foreningen har underskud. 

Alle 87 haver er nu udlejet og yderligere 64 haver indlemmes i foreningen.  

Der er andespil på Stjernekroen d.30. november. 

1951 – Pedersen er beskyldt for tyveri. Sagen er overdraget til politiet og Pedersen er 

smidt ud af foreningen. Foreningen har nu en fælles vandmålerbrønd sammen med 

Grænsen. Der foreslås ensartede havenummer-plader af metal til 2,10kr. pr. stk. Fra 

kiosken på festpladsen sælges Premiere is. Det foreslås at oprette en fælles byggefond på 

10 kr. pr. havelejer pr. år til opførelse af et Marketenderi. For at spare på omkostningerne 

skal medlemmerne pligtarbejde og den billigste løsning bliver indkøb af en barak i Aalborg, 

der nedrives og transporteres til festpladsen. Grænsen og Riisvangen indkøber en høvl og 

påbegynder opførelsen af Marketenderiet af barakkens brædder. 4 havelodder af 

festpladsen udlejes og får havenumrene 178 a, 178b, 189 a, 189 b. 47 haver er i restance 

med haveleje. 

Flere har haft besøg af løsgående heste. 

1952 – Marketenderiet udlejes til 1000 kr. pr. år med butik, lejlighed og lagerplads 

herunder 20m2 kælder. Indkøb af sprøjte 345 -350kr. til sprøjtning af haverne. Johansen vil 

ikke fortsætte som sprøjtemester. Der uddeles præmier til haverne 293, 166, 266, 163 og 

flidspræmie til 220. 

1953 – Det vedtoges at købe et flag og en samaritkasse til Marketenderiet. Der forventes 

fire ande- og gåsespil i Ungdomsgården Skovvangen. 31 haver er solgt i 1953. Mange har 

svært ved at betale kontingentet. Det er foreslået at lave en legeplads. 

1954  - Kommunen ønskede at overtage 4 haver til skolehaver. Der er installeret telefon i 

Marketenderiet.  

Det vedtoges at lade hr. Tøjbjerg skyde harer i begge kolonier i jagtsæsonen. Sommerfest 

26. juni. ”Efter politianmeldelsen havde det vist sig, at borgerskabet for Marketenderiet 

ikke var i orden til dækning af stærke drikke”. 

1955 – Tilbud om sprøjtning af gartner Knud Nielsen. Vintersprøjtning og sprøjtning af 

hække. ”Formanden udtalte kritik af præmien til have nr. 294 som udtagelseskomiteen 

ikke har udtaget. Sagen er taget til efterretning. ” Da bestyrelsen har erfaret at der var et 

medlem, der havde kaniner i haven, blev det henstillet til medlemmet om at fjerne dem. 

Sagen er bragt i orden. Hække må ikke overstige 150 cm i højden, 35 cm i bredden i 

bunden, 10 cm bred i toppen. Motorkøretøjer i havens gange skal nedsætte farten til 5 km 

i timen.  



9 
 

1956 - Motorkøretøjer må ikke henstå på gangene efter mørkets frembrud uden tændte 

parkeringslygter.  

Flæskespillet har givet overskud i fælleskassen.  

1957 - Der afholdes en børnefest næste sommer 

1958 - Der forelå tilsagn om fjernelse af katte fra kolonien. Harry Jensen Grænsen – 

repræsentant for dyrenes dag – ville tage sig af det og få kattene aflivet. 

1959 – Til den kommende jubilæumsfest 17. oktober blev festudvalget nedsat. Salen til 

jubilæumsfesten er bestilt. Det bliver Håndværkerforeningen. Festen er sat til 15kr. pr. par 

og festudvalget forventede stor tilslutning. 

1960 – Der forelå en skrivelse fra marketenderen angående elektrisk installation i 

Marketenderiet. 

_______________________________________________________________________ 

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 torsdag mellem kl. 15.00 og kl. 18.00.  

Og husk at tjekke den nye hjemmeside på: https://haveforeningenriisvangen.com/ 

Pas godt på hinanden, haverne og nyd sommeren. 
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