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Havevandring 
Generelt er vores haveforening meget flot og velholdt, og det er som altid skønt 
at gå rundt blandt haverne. Stor ros til alle jer, der altid sørger for flotte have og 
havegange. 
 
Vi har dog fortsat enkelte haver, som har svært ved at følge vores regler, hvilket 
vi har en dialog med de få haver om i øjeblikket. 
 
Generelt vil vi også opfordre alle til at sikre en general oprydning løbende ift. at få 
affaldssække, haveaffald , byggematerialer, byggeaffald mv. afleveret på 
Ekselund med det samme fremfor, at de står i haverne i længere tid.  
 
 
Hække og træer i Mosevang 
Hækkenes max højde langs Åhavehavej og Bjørneholmsalle er 180 cm og alle 
øvrige hække er 160 cm.   
 
Husk at fristen for klipning af hækkene er weekenden d. 23-24. juni.  
 
Det kan anbefales at købe en presenning og sprede ud under klipningen, og 
husk at få fjerne hækaffald samme dag, som I har klippet, så cykelhjul, 
barnevogne mv. ikke punkterer pga. de mange tjørnehække vi har i Mosevang. 
 
Det vil ligeledes være en god idé af klippe hækkene smallere i bredden, da vores 
veje år for år bliver smallere og det er svært at komme ind på nogle veje med en 
almindelig bil. 
 
 
Vand og kloak 
Danjord: Hækkene bliver reetableret i efteråret for de, som har meldt ind til 
formanden d. 13. maj. 
 
Kloakering: 31 haver er pt. færdigmeldt ift. kloakering og flere er i gang.  
Vand: Individuelt tilslutning pågår i øjeblikket 
 
 
Rotter i Mosevang og skadedyrssikring 
Vi har fået et alvorlig problem med rotter i Mosevang og som haveejer er I 
forpligtet til at anmelde dette til kommunen via: 
 



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

 
Når entreprenøren afslutter sit arbejde, er det muligt at montere en rottespærre i 
kloakkens udløb, som forhindrer rotterne i at komme ud af systemet.  
Udgiften til denne tillægges, ligeledes som kloak og vand, prisen på huset og vi 
opfordrer derfor alle jer, der allerede har færdiggjort kloakeringen, alligevel at 
etablere dette ift. skadedyrssikring. Prisen herfor er ca. 1500-2000 kr. 
 
Aarhus kommune har i øjeblikket meget stor fokus på rottebekæmpelse og er 
ved at udarbejde en plan herfor, hvor vi, også som haveejere, bliver forpligtet til 
at overholde regler omkring forebyggelse jf. følgende: 
 

 
 
 
Datalovgivning 
Kolonihaveforbundet er i gang med at se på lovgivningen og samtykkeerklæring 
og bestyrelsen afventer udspillet herom. 
 
 
Mosevangsregler 
Bestyrelsen har drøftet konsekvensen af manglende overholdelse foreningens 
ordensregler og vedtægter, da vi har oplevet en stigende tendens til manglende 
overholdelse af disse.  



 
Punktet bliver drøftet igen på næste bestyrelsesmøde, men vi opfordrer alle til 
overholdelse af reglerne i Mosevang. 
 
 
Diverse 

1. Som nævnt på generalforsamlingen er aftalen indgået omkring lukning af 
parkeringspladsen på Bjørnholms således at der ikke længere er 
gennemførsel på parkeringspladsen. 
 

2. Stort ros til alle fremmødte til standerhejsningen og opbakningen til 
arbejdsdagen, hvor b.la. følgende blev ordnet: 

a. P-pladserne ordnet  
b. Trailerpladsen flyttet 
c. Oprydning i skuret 

 
3. Det er pt. ikke muligt at leje foreningens telte pga. manglende 

teltansvarlig. Det er dog fortsat mulig at låne borde og bænke. 
 

4. Vi forventer levering af  sand og ral til foreningen onsdag d. 27. juni på  
P-Pladsen. Mere herom på hjemmesiden og Facebook i dagene optil. 

 
 
Næste arrangement i Mosevang  
• Kommende arrangementer i Mosevang  

o Loppemarked d. 23. juni om eftermiddagen 
o Skt. Hans d. 23. juni om aftenen 

 
• Aktivitetsudvalget  

o Vi har fået et par enkelte henvendelser, men ønsker gerne et par 
ekstra hænder, så send mail til WJN@dk.ibm.com og bliv en del af 
aktivitetsudvalget. 
 
 

Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen 


