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Nyhedsbrev nr. 1 i 2019 

Opdeling af ansvar for vandbrønde mellem haveforening og havelejer 
Vores vandanlæg blev 5 år d. 15/5 2018, hvilket betyder at garantien på vandanlægget udløb.  

 

På bestyrelsesmøde d. 11/6 2019 har bestyrelsen besluttet 

at præcisere ansvaret og dermed hvem betaler for hvilke 

reparationer i vandmålerbrøndene. 

 

Hovedhane fra havegang og vandur = haveforeningens 

ansvar 

 

Hovedhane ind til hus = havelejers ansvar 

 

Se billede til højre. Al reparation af vand, som 

haveforeningen skal betale, skal du aftale med bestyrelsen, 

inden du sætter reparation i gang. 

 

Orientering om parkeringssituationen 

I starten af marts 2019 kontaktede bestyrelsen Aarhus 

Kommunen på vegne af de 4 haveforeninger, med forespørgsel om at få etableret en fælles parkeringsordning i 

haveforeningerne. 

 

I mellemtiden har vi fået gartneren til at lægge en række store sten i svinget på bagvejen. Det har hjulpet i svinget og 

der kommer flere sten. Det flytter blot ”den fremmede parkering” længere op ad bagvejen. 

 

Gennem tiden har vi forsøgt mange ting. Frivillige kolonister går stadig og sætter sedler i vinduerne på bilerne med 

risiko for den værste skældud og overfusning. Vi tror på, at den fælles parkeringsordning med kommunen er vejen 

frem for haveforeningen. I hører så snart vi har nyt til jer. 

 

Orientering om vand fra have 100 
På starten af sæsonen fik bestyrelsen mange bekymrede henvendelser over vand, der løber fra have 100. Derfor er 

på sin plads at fortælle, at bestyrelsen er opmærksomme på sagen. Vi er i dialog med Aarhus Kommune om, hvor vi 

kan lede vandet hen. Vi må ikke bare lede vandet ned i grøften langs bagvejen. 

  

Uddrag af ordensregler 
Brug af el- samt motordrevne haveværktøjer bør begrænses mest muligt i weekender. Hækklipning og græsslåning 

med ovennævnte redskaber må tidligst påbegyndes kl. 7 på hverdage og kl. 8 i weekender og skal være afsluttet 

senest kl. 19 på hverdage og kl. 13 på lørdag og søndag.  

 

Under byggeri (gælder med godkendt byggetilladelse) Hvis man er i en byggefase, er det tilladt at bruge, det til 

byggeriet nødvendige el-værktøj. For brug af el- samt motordrevne værktøjer gælder ovenstående starttidspunkter og 

brugen skal være afsluttet senest kl. 20. 

 

TRAFIK I FORENINGEN: Parkering i havegangene er ikke tilladt, heller ikke henstilling af cykler og knallerter. De af 

foreningen udlagte parkeringspladser skal benyttes. Hastigheden for motorkøretøjer og cykler må ikke overstige 15 

km/t. 
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