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Havevandring  
Havevandringen d. 30. maj efterlod et meget flot indtryk af vores haveforening, 
idet stort set alle have efterlevet vores retningsliner ift at holde såvel have, hæk 
og havegange fri for ukrudt. Det var en rigtig dejlig oplevelse at gå rundt og se de 
blomsterende haver samt flotte urtehaver. 
 
Som nævnt i seneste referat havde vi – og det har vi fortsat – en håndfuld haver, 
som ikke lever op til de retningsliner, som I alle har accepteret ved køb af 
kolonihave, hvilket betyder, at vi nu iværksætter følgende såfremt man ikke sikrer 
efterlevelse af de påbud, bestyrelsen fremsender efter havevandringerne: 
 
1. Uvildig vurdering fra kredsens havekonsulent omkring manglende 

vedligeholdelse af have ift. ukrudt, græsslåning, hækklipning, 
afskaffelse af haveaffald i haven, oprydning i haven mv.  
 

2. Ansættelse af gartner på haveejers regning. 
 

3. Betales regningen ikke, tages udlægning i huset, og udgiften fratrækkes 
ved efterfølgende tvungen salg. 

 
Bestyrelsen finder den udvikling meget uheldigt, men vi ønsker ikke længere 
bruge energi på de få haver, der ikke efterlever vores reglement – men i stedet 
alle de haver, der hver måned gør haverne klar til havevandringen og sikrer en 
samlet flot haveforening.  
 
 
Hækklipning 
Det har for engang skyld været fantastisk vejr op til årets første hækklipning, og 
det var tydeligt at se, da mange af jer både havde klippet i god tid og mange i år 
også til tiden. 
 
Vi må dog fortsat understrege at alt for mange af jer ikke overholder kommunens 
regler omkring højde på hækkene.  
 

• Alle 4 hække rundt op huset på max være 160 cm.  
o Prøv meget simpelt at mål hækken ift. jeres egen højde, når I 

klipper hæk. En vurdering er, at 50% af haverne skal have 20-40 
cm. af en eller flere af hækkene. 

o Det er meget tydeligt at mange af jer klipper ift. hvorledes hækken 
plejer at være eller bare tager toppen og det er altså ikke godt nok. 
 



• Yderhækken på Åhavevej samt Bjørnholms Allé må være 180 cm 
o Men dette gælder kun yderhækken og ikke de 3 andre hække i 

haven! 
 

• Hækkene skal klippes ordentligt  
o Vi ser desværre for mange hække, som er klippet sjusket, ikke tæt 

nok og ej heller renset for ukrudt, hvilket efterlader hækken som 
værende i dårligere stand år efter år. 

o Disse hække skal klippes igen inden 8. juli! 
 
 
Præmierhaver 
Indstilling til årets præmiehaver i år er følgende imens vi afventer 
havekonsulenten besøg til de indstillede haver: 
 

• Præmiehaver: 3, 16, 23, 25, 39, 59, 83 & 115 
• Børnevenlig have: 75 

 
 

Sand og ral 
Levering af sand og ral bliver torsdag d. 5. juli om formiddagen og der er P-
forbud imellem 7-12:00. Husk at der skal være nok til alle. Har I taget én gang, 
så vent et par dage, så alle kan nå forbi i weekenden før I tager 2. gang. 
 
 
Mosevangs regler 
Efter drøftelse af Mosevangs regler understreger vi igen, ligesom sidste år, at det 
under ingen omstændigheder er tillladt at leje sit hus ud.  
 
Aktivitetsudvalget 
Vi har efterspurgt frivillige til aktivitetsudvalget og vi er meget glade for alle jer, 
der har meldt sig og da det tilsyneladende kun er kvinder, der ønsker at være 
med til at planlægge fremtidige aktiviteter i Mosevang, glæder vi os over, at vi 
således kan trække på mændene, når vi har behov for assistance, der kræver 
kræfter .-) 
 
Følgende har meldt sig til at deltage, og har jeg glemt nogle, så sig endelig til: 

• Have 16, Helle 
• Have 57, Sanne 
• Have 60, Christina 
• Have 67, Ninna Pedersen 
• Have 79, Marianne 
• Have 98, Amanda 



 
Vi afventer hermed aktivitetsudvalget første arrangement, og vi ser frem til stor 
opbakning fra jer alle.  
 
 
Rottebekæmpelse 
Vi har meget stigende problem i vores haveforeningen, og efter daglige 
andmeldelse fra haveejere til kommunen, har kommunen nu besluttet at lave en 
plan for rottebekæmpelse, som kort betyder følgende: 
 

• Alle har pligt til at melde rotter – også hvis I kun ser dem. Dette er for at 
kunne kortlægge deres færden og ikke for at registrere dig som haveejer.  
 

• Meld til kommunen via: https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-
miljoe/for-grundejere/skadedyr-og-uoenskede-planter/rottebekaempelse/ 

 
• Kommunens repræsentant, Rentokil, laver en vurdering i uge 27 på 

baggrund af de henvendelser de har fået, de initiativer, de har sat i gang 
samt deres indtryk af haverne egen vilje til at gøre noget ved problemet. 
De går alle haver igennem ift. potentielle rottereder mv. 
 

• Herefter kontakter de både bestyrelsen og jer ift. en status på den enkelte 
have samt planen fra kommunen side, og vi vil i den forbindelse gerne 
gør jer opmærksom på følgende: 

 
a. Indsatsen mod rotter er kræver en fælles indsats – også 

selv om I ikke måtte have set el. haft rotter på besøg endnu. 
Rotter kan følge sig så generet at de bare rykker til det 
næste hus, så der er meget vigtigt at alle haver efterleder 
retningslinerne fra referat nr. 3 samt nedenfor nævnte. 
 

b. Vi gør derfor jer opmærksom på at kommunen kan og vil 
udstede private påbud om betaling ifm. manglende 
overholdelse af nedenstående retningslinjer samt vejledning 
fra Rentokil. 
 

c. Læs vejledningen på næste side ift.: 
i. Fodring af fugle og kaniner 
ii. Oprydning & Kloakbrud 
iii. Kompostbeholder & Skraldespand 
iv. Bevoksning v. huset  

 
 
Vi ønsker jer alle en fremragende og solbeskinnet juli. 

 
Mvh. Bestyrelsen 



 


