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Information nr. 5 i 2018 

 

Fremover får du information og ikke nyhedsbreve fra haveforeningen. 

Vi ændrer navnet for at signalere, at det er vigtig information til dig. 

 

 

Årets kolonist 

Vi skal for første gang kåre årets kolonist. 

I Oldjorden prioriterer vi fællesskabet, vi er noget for hinanden og gør noget for hinanden. Eks. Lauda 

sætter ting i gang, spiller rundbold, fælles mad, åbner haven for fælles loppemarked. Jesper lærer os at 

beskære træer. Per ordner trailer for os osv. osv. 

Årets kolonist er kolonisten, der gør noget helt særligt for haveforeningen og alle kolonisterne. Vi har 

brug for jeres hjælp til ”Årets kolonist 2018”. Send os gerne kandidater og et lille skriv på 

info@oldjorden.dk, hvorfor denne kolonist har fortjent titlen. 

 

 

Kloakering 

Omkring de fire haveforeningers kloakering er der kommet følgende plan: 

HF Solvangen Januar 2019 

HF Oldjorden Maj 2019 

HF Frydenlund August 2019 

HF Oldhøjen Oktober 2019 

 

Først bliver bestyrelsen indkaldt til møde med Aarhus 

Kommune og entreprenøren Brdr. Møller, hvor kommunen vil 

gennemgå detailplanen og øvrige forhold, der måtte være. 

Herefter vil der blive inviteret til stormøde for alle kolonister. Kommunen vil på dette møde gennemgå 

alle de praktiske detaljer om kloakeringen, og der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 

Vi kender ikke tidspunkter for hverken det ene eller det andet møde endnu.  
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Generalforsamling 2019 

Vi kender nu stedet for næste generalforsamling. 

Tid:  Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 18.30 

Sted: Gammelgaardsskolen, Cart Etlars Vej 31, 8230 Åbyhøj 

 

Du modtager selvfølgelig indkaldelse mv. senere, ligesom du plejer. 

 

 

 

Forslag til behandling på generalforsamling 

Forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende til info@oldjorden.dk senest 

torsdag d. 31. januar 2019.  

Overvej dit forslag ud fra følgende 3 overskrifter: baggrund, forslag og begrundelse.  

 

 

 

Suppleanter til bestyrelse og vurderingsudvalg 

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer i den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte. 

Vi mangler suppleanter til bestyrelse og til vurderingsudvalg. 

Bestyrelsen vil opfordre alle, der kan se sig selv lave et stykke frivilligt arbejde for haveforeningen, til at opstille til 

suppleantposterne.  

 

Send os gerne en mail på info@oldjorden.dk, hvis du allerede nu ved, at du er interesseret. 

 

 

Brandforsikring 

Er din lejekontrakt underskrevet og gældende efter 1. januar 2016, er du forpligtet til at brandforsikre dine 

bygninger i din have fra og med 1. januar 2019. 
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Og det er ganske vist….. 

Dengang i 1930érne var kolonihavelivet et særligt islæt i arbejderkulturen. Det var et fristed for 

arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer og dannede ramme om et vigtigt socialt liv. Men 

haverne opfyldte også nogle økonomiske formål. De var nyttehaver, hvor der blev dyrket vigtige tilskud til 

lønnen og kosten, hvilket især havde betydning i arbejdsløsheds-og krisetider. 

De fleste kolonihaver i 1920-1930 var det der kaldtes 

grønthaver eller køkkenhaver. Foruden kålplanter blev 

der dyrket urter som persille, pastinak og løg. Hist og 

her nogle lægeurter som salvie og løvstik, og nogle 

krydderplanter som timian, merian, isops og purløg. 

De oprindelige kolonihavehuse var små lysthuse med 

tårne og spir, men i 1930érne begyndte man at bygge 

større huse, så man kunne bo i haven hele sommeren.  

Her i Oldjorden har vi stadig et stykke af historien 

stående. 

På billedet ses Oldjordens ældst bevarede 

kolonihavehus. Det er fra 1934 og er det oprindelige 

hovedhus i have 59.  

Men denne lille anekdote vil vi slutte dette års sidste 

information af med  

ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer 

alle 

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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