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1.  Havevandring    
Bestyrelsen  havde  en  dejlig  havevandring,  hvor  langt  størstedelen  af  haverne  havde  
sørget  for  både  at  få  ukrudt  af  vejen  samt  rettet  hækken  af  steder,  som  var  blevet  
pointeret  enten  i  referatet  fra  juni  måned  eller  via  de  påbud,  som  ca.  15  haver  havde  
modtaget.    
  
De  steder,  hvor  det  endnu  ikke  var  i  orden,  blev  der  givet  påbud  med  5  dage  til  at  få  
bragt  det  i  orden.    
  
Vi  kan  med  glæde  se  at  mange  har  efterlevet  bestyrelsens  generelle  påbud  om  
rævehaler/padderokke,  men  I  bedes  fortsat  have  fokus  herpå  fremover  også.  
  
Venligst  vær  opmærksom  på  at  havevandringen  er  flyttet  fra  mandag  d.  4.  september  til  
lørdag  d.  2.  september  kl.  10:00  og  at  havevandringen  som  altid  i  september  har  fokus  
på  både  ukrudt  samt  hækklipning.  
  
  
2.  Status  på  køb,  salg  og  venteliste  

-   Have  111    
  

  
  
3.  Affald,  papir  og  flaskecontainer    
Der  har  været  stor  udfordring  med  tømning  af  pap/papir-  og  affaldscontainerne  i  
sommer,  men  vi  håber,  at  det  kun  var  et  kortvarig  udfald  fra  kommunens  side.  
  
Vi  gør  opmærksom  på,  at  flaskecontaineren  v.  Lykkeholms  Allé  og  Rosenholms  Allé  
med  fordel  kan  benyttes  såfremt  også  de  på  P-pladsen  på  Syrenvej  er  overfyldte.  
  
Vi  har  i  bestyrelsen  igen  haft  placeringen  af  affaldscontainerne  op  til  overvejelse,  og  vi  
har  svært  ved  at  se,  at  vi  kan  forbedre  affaldscontainer  placering  uden  blot  af  flytte  
problemet  andetsteds  i  Mosevang.  
  
Bestyrelsen  er  fortsat  opmærksom  på  problemstillingen  og  har  det  oppe  på  
bestyrelsesmødet  lørdag  d.  2.  september.  
  
  
  
  



4.  Præmiehaver  
Havekonsulenten  var  i  Mosevang  sidste  uge  af  juli,  og  vurderingen  af  de  nominerede  
haver  er  i  fuld  gang.  Have  nr.  3,  16,  32,  51,  76,  88,  100  og  136  er  nomineret  samt  
haverne  79  og  82  i  kategorien  Børnevenlige  Haver.    
  
Det  har  været  en  fornøjelse  at  gå  rundt  i  haveforeningen  og  der  er  mange  inspirerende  
og  kreative  haver.  I  vores  vurdering  af  haverne  har  vi  foruden  prydhaver  lagt  vægt  på  
kreative  løsninger  inden  for  dyrkning  af  grøntsager,  inspirerende  rum  i  haven  og  haver  
med  plads  til  børn  og  skæve  indslag  som  trækker  i  smilebåndet.    
  
Eksempelvis  har  Helle  B.  i  have  3,  har  brugt  sine  talenter  som  drivhusgartner  i  botanisk  
have  til  at  fremtrylle  en  væld  af  forskellige  plantearter.  Elnas  have  i  88  står  knivskarpt  og  
omkranser  havedammen  med  den  blodrøde  japanske  ahorn  hængende  over.  Helle  C.  i  
have  16  har  igennem  mange  år  skabt  med  hygge,  skæve  indslag  og  plads  til  børn  (og  
undulater)  i  alle  aldre.    
Hos  Erik  og  hans  kone  i  have  100  er  hver  en  kvadratmeter,  selv  tagene,  optimalt  
udnyttet  til  dykning  af  grøntsager.  Det  er  fascinerende  at  se,  hvordan  kolonihaverne  
afspejler  ejerne  og  hver  har  deres  unikke  udtryk.    
  
Vi  har  forsøgt  med  årets  nomineringer  at  afspejle  diversiteten,  både  blandt  planter  og  
mennesker,  som  gør  Mosevang  helt  unik  og  vi  afventer  besked  i  slutningen  af  august  /  
starten  af  september  ift.  hvem,  der  bliver  vindere  af  årets  præmiehaver.  
  
Årets  præmiefest  finder  sted  d.  21.  oktober  kl.  16:30-00.00  i  Turbinehallen  v.  Filmbyen.    
  

  
  

Fortsat  god  sommer  HF  Mosevang  
  
  

Med  venlig  hilsen    
Bestyrelsen  

 


