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1.  Havevandring    
Bestyrelsens  rundgang  i  haverne  forløb  på  en  af  årets  første  efterårsdage.  Smuk  og  
solrig  –  og  vi  fik  en  god  snak  med  flere  af  jer  i  haverne,  hvilket  vi  altid  synes  er  skønt.  
  
Generelt  synes  vi,  at  en  meget  stor  del  af  jer,  i  god  tid  i  år,  rent  faktisk  havde  fået  klippet  
af  jeres  hække  og  de  fleste  af  jer  havde  også  husket  at  en  have  har  4  hække  –  og  
dermed  også  skal  klippes.  Husk  også  gerne  at  hækkene  skal  også  klippes  både  
indvendig,  udvendig  og  ovenpå.  Alle  hække  –  også  dem  bag  jer  må  ikke  være  over  160  
cm  –  uanset  hvilken  vej  I  bor  på.    
  
En  mindre  del  haveforeningens  medlemmer  har  til  stadighed  svært  ved  at  imødekomme  
reglementet  herom  samt  at  der  ligeledes  ikke  må  være  ukrudt  i  og  under  de  4  hække  i  
haverne.  Vi  ser  meget  gerne,  at  I  får  rettet  op  herpå  i  efteråret,  da  I  ellers  skal  starte  
sæsonen  med  dette  næste  år.  
  
Ligeledes  vil  vi  også  meget  gerne  opfordre  til  at  alle  sørger  for  at  få  ryddet  ordentlig  op  
på  havegangene  efter  endt  hækklipning  og  fjernelse  af  ukrudt  fremadrettet.  Vi  oplevede  
denne  gang  at  der  lå  alt  for  mange  tjørne  og  grene  efter  hækkene  er  blevet  klippet.  Det  
er  hverken  godt  for  cykler,  barnevogne  eller  små  fødder  på  havegangene.    
  
  
2.  Status  på  køb,  salg  og  venteliste  

-   Have  nr.  111  er  solgt  til  vurderingen  
  

Bestyrelsen  har  besluttet  fra  2018,  at  det  skal  være  mere  tydeligt  for  haveforeningens  
medlemmer  at  se,  hvilke  haver,  der  bliver  sat  til  salg.  Vi  har  derfor  besluttet  at  oplyse  via  
Facebook,  når  nye  haver  bliver  sat  til  salg,  såfremt  man  måtte  have  lyst  til  at  skifte  sit  
kolonihavehus  ud  med  et  andet  fra  Mosevang.  
Pga.  massiv  kontakt  fra  hjemmesiden,  så  snart  vi  har  nye  huse  til  salg,  fastholder  vi  ikke  
at  have  listen  offentlig.  For  de  af  jer,  som  ikke  er  på  Facebook  og  interesseret  i  en  anden  
have  i  Mosevang,  bedes  kontakte  Winnie  ift.  dette.  
  
  

3.   Affald,  papir  og  flaskecontainer  
Fra  1.  oktober  er  skraldebilernes  ruter  omlagt  og  optimeret.  Det  betyder,  at  Mosevang  
får  en  ny  tømningsdag,  som  vil  være  tirsdag  frem  for  mandag.    
  
Bestyrelsen  ser  fortsat  på  hvorledes  det  er  muligt  at  minimere  lugtgener  ved  
skraldespandene  og  hvorvidt  der  er  en  fremtidig  løsning,  der  kan  tilgodese  alle  parter  
inkl.  økonomien  heri.  



  
  
  
  
3.   Status  fra  Danjord  pr.  September  2017  

Samtlige  haver,  undtagen  én  (have  70)  er  kloakeret.  Have  70  skal  laves  som  en  
styret  underboring,  og  afventer  derfor,  at  vi  får  borefolk  på  pladsen  igen  i  anden  
anledning,  forventeligt  inden  for  den  næste  måned.  
  

Samtlige  haver  har  fået  etableret  vandbrønd,  vandsystemet  er  koblet  om,  og  skylning  
pågår.  I  får  besked,  når  I  kan  begynde  at  koble  på  det  nye  vandsystem.  

Der  er  intet  nyt  vedr.  Aarhus  Vands  arbejder,  forventeligt  går  Arkil  nu  først  i  gang  i  det  
nye  år,  men  om  der  etableres  en  midlertidig  løsning  for  de  af  jer,  som  skal  tilkobles  mod  
Bjørnholms  Alle  ved  jeg  ikke.  Der  kommer  besked  fra  Aarhus  Vand,  når  I  kan/skal  
begynde  at  koble  jer  på.  

  
  

Med  venlig  hilsen    
Bestyrelsen  HF  Mosevang  

  
 


