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  DET GRØNNE TALERØR  nr.6 

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 

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.  

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

Vejret har budt på lidt af hvert i år med drabelige regnskyl som desværre oversvømmede 

mange haver og havegange. Men også hede perioder, hvor livet i skyggen kunne forfines.  

Sommerfesten var igen i år et stort hit for både børn og barnlige sjæle. Dette skyldtes ikke 

mindst vores utrættelige og nærmest allestedsnærværende marketender -Tommy, og 

kvinden både for og bag det hele - Lone. Tak for jeres store indsats for at skabe et festligt 

samlingssted.  

Sæsonens store smertensbarn har været affaldssortering. Dér kunne man ønske sig et 

fælles fodslag, så vi ikke løber ind i yderligere begrænsninger på, hvad der bliver stillet til 

rådighed fra Kommunen. Bestyrelsen har fremsendt både oplysende materiale, og en 

opfordring til at udvise godt kammeratskab. Nedenfor kan du se mere om affald. 

 Ifølge vores formand Steen er der solgt 7 haver i år og to salg mere er på vej. Sidste år 

nåede salget helt op på 19 haver. Vi byder de nye havelejere velkommen!   

Der bliver også bygget nye huse mange steder i foreningen, og som noget nyt blev vi alle 

inviteret til rejsegilde i have 155. Måske er der en ny tradition i støbeskeen. Endnu et 

inspirerende sted at møde sine sommernaboer.  
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Traditionen tro blev der udtaget en række haver til bedømmelse af en havekonsulent og vi 

ønsker stort tillykke til dette års præmiehave-vindere:  Pia Reinholdt have 159, Ole Olsen 

have 233 og Peter Schmidt have 254. 

Vores 70års jubilæum vil passere i stilhed. Til gengæld kan vi samle kræfterne til et brag 

af en fest, når vi i 2024 runder de 75 år - og ved samme lejlighed forhåbentlig fejrer, at vi 

er godt på den anden side af en veloverstået kloakering. 

Nyhedsbrevet vender tilbage allerede i 2020. 

 Vi siger tak for i år og ønsker jer alle nogle hyggelige måneder i vinterhi. 

I dette nummer kan du finde: 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 

AKTIVITETER 

HAR DU GLEMT? Aflæsning af El og Vand 

AFFALDSSORTERING 

LÆSNING TIL VINTERTIDEN 

BESTYRELSEN TAGER IMOD 

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN  

Haveforeningen har fået nyt telefonnummer. For fremtiden kan bestyrelsen kontaktes på: 

93 84 77 80. Telefonen er som tidligere åben torsdage i sæsonen fra 15-18. (Vi vil også 

gerne oplyse om, at denne telefontid er blevet glemt et par gange – vi beklager overfor de, 

der har ringet forgæves!).  

Vi du i kontakt med os udenfor telefontiden opfordrer vi til at skrive en mail, hvorefter vi 

kontakter dig. 

 

På grund af for få tilmeldinger til Jubilæumsarrangementet til markering af foreningens 

70års fødselsdag, har bestyrelsen/festudvalget desværre været nødsaget til at aflyse det 

planlagte. Vi håber og satser på i stedet at kunne markere foreningens 75års fødselsdag i 

2024. 
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D.3.-4.september var der kortvarigt lukket for vandet i haveforeningen, da der var frygt for 

at et centralt vandrør var sprunget. Dette var dog IKKE tilfældet…heldigvis! Der var i 

stedet tale om et stort grundvandstryk omkring en brønd i vejen. 

 

Bestyrelsen vil også her gøre opmærksom på vigtigheden af at alle hjælper med korrekt 

affaldssortering i vores fælles containere! Som skrevet i mail d.19. september, så er 

Affald/Varme blevet mere opmærksomme på, at vi gør det efter reglerne. Tag evt. en snak 

med din nabo om sorteringsreglerne, hvis du er i tvivl om noget. 

_____________________________________________________________________ 

 

AKTIVITETER  

Søndag d. 6. oktober fra kl.11-15 er der Den Store Mostdag på plænen ved 

marketenderiet for både Riisvangens og Grænsens havelejere. Medbring dine egne æbler 

eller alliér dig med nabohaven, hvis de har æbler de gerne vil af med og få hjælp til at lave 

dem om til most på det lånte mostanlæg. Medbring rene plastflasker eller lignende til 

opbevaring af din hjemmelavede most. Tag en kop kaffe og nogle kiks med og slå dig ned 

ved bordene og tag en efterårssnak med dine havefæller. Har du spørgsmål, så kontakt 

Thomas Gam på telefon 42258844.  

Onsdag d.9.oktober er der duegeneralforsamling kl.18.30. Alle medlemmer er velkomne. 

Lørdag d.19. oktober er sidste gang at Haveaffaldscontaineren er åben mellem kl.13-14. 

Lørdag d.26. oktober er der dueafslutning med live musik fra kl. 14 til 16 ca. Det er gratis 

og ALLE er velkomne. (Dueforeningen vil gerne takke for i år og håber på flere 

medlemmer næste år. Du kan tilmelde dig fra næste års standerhejsning). 

Søndag d.27. oktober er der standerstrygning kl.13 

 

HAR DU GLEMT? 
 
Aflæsning af El og Vand 

Bestyrelsen forventer at havelejerne selv aflæser el og vand. På generalforsamlingen fik vi 

et papir, der forklarer hvordan, men har du glemt det, eller kan du ikke finde papiret, så 

kommer forklaringen her: 
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Du aflæser tallene for dit forbrug af el og vand og noterer tallene på et papir således: 

 

Havenummer:________________ 

 

Elmåler:_____________________ kWh 

 

Vandmåler:__________________ L 

 

Papiret afleveres i bestyrelsens postkasse ved marketenderiet ved sæsonafslutning 

senest d. 27. oktober 2019 ved standerstrygning. 

________________________________________________________________________ 

 

AFFALDSSORTERING 

I vores haveforening skal du sortere dit affald i tre kategorier:  

Glas, plast og metal  

Papir og småt pap  

Restaffald 

På haveforeningens containere kan du se, hvor de forskellige slags affald skal hen. 

Affald/Varme er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi sorterer vores affald i 

containerne! De har bl.a. undladt at tømme containere, hvor der er sorteret forkert... 

De er efter reglerne i deres gode ret til dette. Og det er vores alles ansvar at sortere 

rigtigt! Derfor er vi nødt til kraftigt at opfordre alle medlemmer til at gøre en indsats for at 

sortere efter reglerne (se mere på: Dit affald gør en forskel - http://www.e-

pages.dk/aarhuskommune/906/html5/ eller spørg din nabo), så vi undgår overfyldte 

containere og risiko for skadedyr som følge heraf. 

Storskrald 

Vi har kontaktet Kommunen for at få klargjort, om vi har mulighed for at bruge 

storskraldsordningen individuelt. Og det kan vi, ved at gå ind på nedenstående link: 

https://nemaffald.aarhuskommune.dk/Storskrald/VaelgAfhentningsadresse  

Indtast: haveforeningen riisvangen 8200 Aarhus N og dit havenummer. Husk at 

byggematerialer ikke er med i ordningen. 
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LÆSNING TIL VINTERTIDEN 
 
Som havelejer i Riisvangens haveforening er du samtidig medlem af Kolonihaveforbundet. 

Du får hvert år tilsendt Havebladet og du kan som medlem logge dig på 

Kolonihaveforbundets hjemmeside og få flere nyheder.  

På hjemmesiden www.kolonihaveforbundet.dk finder du øverst i menuen en rubrik, hvor 

der står DIALOGNET. Tryk her og følg anvisningen. Du skal bruge dit kundenummer, der 

står bag på Havebladet og postnummeret på din hjemadresse. 

 

På vores egen hjemmeside: https://haveforeningenriisvangen.com kan du finde vedtægter, 

ordensregler og mange praktiske oplysninger i tidligere Nyhedsbreve. Det kan især 

anbefales til nye havelejere. F.eks. kan du læse om haveaffaldscontaineren og ikke mindst 

en grundig beskrivelse af kloakeringsproceduren. 

________________________________________________________________________ 
 
 
BESTYRELSEN TAGER IMOD 

I havesæsonen kan du træffe bestyrelsen på det nye telefonnummer 93 84 77 80 torsdag 

mellem kl.15 og kl.18.  

Du kan også skrive til haveforeningens e-mail: havenrisvangen@gmail.com . Mailen læses 

regelmæssigt. 

TAK FOR I ÅR OG GOD VINTER 

________________________________________________________________________ 
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