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Nyt fra Kommunen!

På opfordring har Århus Kommune taget initiativ til, vi kan rykke i kolonihaven fra
d.d

Inden HÆ Bestyrelsen åbner haveforeningeno bør man sikreo at vand kan åbnes uden
problemer og renovationen, bortskaffelse af husholdningsaffaldo er på plads. Genbrug
stationerne er lukket for private frem til29-3, se vedhæftet.

Kredsbestyrelsen vil gerne indskærpeo at retningslinjerne fra det officielle Danmarþ
sundhedsmyndighederne, bliver fulgt og overholdt.

Er du i karantæneo skal du blive indendørs også i kolonihaven.

Nyd snakken over hækkeno men hold afstand i kontakten med dine naboer.

In gen fællesarrangem enter.

Hold afstand på din vej udenfor haven.

Vi håber I vil og kano nyde den ekstra tid i haven.

p.v.a bestyrelsen
Teddy Steen Juhl



Kære Bestyrelse,

I løbet af eftermiddagen i dag d. 17. marts 2020, kommer der en melding ud i pressen fra vores rådmand, Bünyamin
Simsek vedr. beboelse ijeres kolonihaver.

Rådmanden har valgt at give en dispensation, således at kolonihavelejere er velkomne til at flytte ud i deres haver
allerede nu og I ikke behøver vente til sæsonstart om_knap 14 dage. Dispensationen er givet rireO OaggrunJ i ã"n
situation Danmark står ilige nu og med viden om, at for nogle havelejere kan det være ñrere trygt ogìrãmmere at
håndtere situationen, hvis der er mulighed for at flytte ud i sin kolonihave.

AffaldVarme er ligeledes orienteret, så de følger op på, om der er kørt affaldscontainere ud i alle haveforeninger samt
sørger for at få iværksat tømning.

Med venlig hilsen

Ag^¿¿ Ma-yø 6ttl

Agnes Morsø Boll

Ud lej n in gsmeda rbejder

D +45 8940 2408

E agmb@aarhus.dk

Ekspeditions- og telefontid:

Mandag - Fredag kl. 08-15
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17.3.2024 VS: kolonihaver - kredsekri@gmail.com - Gmail

Hej Peter

Jeg har tige høit din besked og ijekket op med mine folk.

Der er en håndfuld mindre kolonihaver sorn endnu ikke har fået skraldespande, da den planlagte åbning først var om et par uge

Vi sørger for at alle har de bestilte spande i føbet af denne uge.

Med venlig hilsen

Lene van der Raad
Chef for Genbrug og Ënergi

M +45 41854688

E ¡lv@aarhgs.dk
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GENBRUGSSTATIONER

Genbrugsstationerne er åbne for erhvervskunder og håndværkere

men Iukket for private frem til og med 29. marts pga. coronav¡rus.

Bemærk ændrede åbningstider.

Virksomheder er velkomne på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når I er

tilmeldt ordningen. Vi tilbyder to løsninger:

. Abonnementsordning

. SMS-ordning

TAKSTER FOR BRUG AF GENBRUGSSTATIONERNE

2020 Erhverv genbrugsstationerne takster

Download pdf (90,6 KB)

ASNINCSTIDER . BEMÆRK ÆNDRING
. Erhverv: Mandag - fredag kl. 7 - 18
. Lørdag, søndag og helligdage: Lukket

Genbrugsstationerne holder lukket 24.,25., 26. og 31. december og 1. januar.

FIND GENBRUGSSTATION
Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere
og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre
hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af
cookies ved at lukke boksen eller klikke videre.

Om Cookies

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/ 1t4


