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Sommer nyt 2022 

 

Så er sæsonen godt i gang, der pusles og luges i haverne, fuglefløjt, 

grøntsager og blomstrende haver er hverdag.   

 

Aktivitetsudvalget har igen arrangementer efter Corona nedlukningen. 

Container øl, havevandring og oplæg om ”Vilde Haver” med 

havekonsulenten er nogle af de gode initiativer der allerede har været søsat. 

Dejligt at se at mange bakker op om de fælles initiativer.  

 

Og så har vi fået styr på vandforbruget hvilket vi er rigtig glade for. Det var en stor og møjsommelig 

proces for bestyrelsen med det lykkedes 😊  

 

En anden god nyhed er at HF Oldhøjen har lavet aftale med STARK om rabatter (vi kender ikke 

procentsatsen, men spørg når I handler) gældende alle 4 haveforeninger. Kundenummeret er 

16019947, og der betales altid kontant ved køb.  

 

Husk en gang imellem at klikke ind på vores hjemmeside, her finder du en masse god information 👍.  

 

Parkeringsforholdene  

Desværre har vi ikke fået helt styr på parkeringssituationen endnu. 

I SOFO (fællesskabet for de 4 haveforeninger), var vi enige om at stille et ensartet forslag om en 

fælles P-ordning på vores respektive generalforsamlinger. To foreninger har ikke stemt for en fælles P 

ordning og det er en helt legitim demokratisk beslutning. Dette betyder ikke, at vi ikke har et fortrinligt 

samarbejde, men vi skal have konsensus for kunne iværksætte forslaget. Vi hverken kan eller vil 

pålægge hinanden udgifter, uden der er enighed. På den anden side var vi enige om, at såfremt 

forslaget ikke blev stemt hjem, stod det den enkelte forening frit at gøre hvad de finder nødvendigt. 

 

I vores forening er vi derfor gået videre med at søge politi- og redningsmyndigheder om tilladelse til at 

indføre P-kontrol, der skal gælde på bagvejen og vores egne havegange. På grund af sygdom i Aarhus 

Kommune har det trukket lidt ud, men vores ”sag” bliver taget op på det kommende Færdselsmøde i 

Kommunen. Vi afventer derfor en afgørelse.  

Spindemider 

Når det bliver sommer, er det også sæson for spindemider og dem er der 

mange af i år. Vi har en tidligere bestyrelsesbeslutning om ikke at sprøjte, da 

det både er dyrt og da det heller ikke er en særlig effektiv måde at bekæmpe 

spindemider på, bliver det ikke effektueret. Den bedste måde er at man selv 

fjerner dem med en stiv kost eller en løvrive eller man kan også spule dem 

væk med haveslangen. 

 

Forretningsgang for bestyrelseshenvendelser – en reminder 

Husk at rette dine spørgsmål, store som små til bestyrelsen – ikke til de frivillige. Det er alene 

bestyrelsen der står på mål for beslutninger, ligesom det er bestyrelsen, der kan undersøge 

problemstillinger og regler i Aarhus Kredsen og/eller i Kolonihaveforbundet. Vores mailadresse er 

info@oldjorden.dk eller vi kan også kontaktes på foreningstelefonen 27 12 76 27.  

Brug disse i stedet for Facebook eller de frivilliges private kontaktoplysninger. Vi står klar til at hjælpe. 

  

Lille rettelse til kølskabsophænget 

Sætternissen har være på spil: Hækklipning er selvfølgelig i 2022 🙂 

 

Sommerferie 😎 

Bestyrelsen holder sommerferie i juli og der vil derfor kun sporadisk blive besvaret henvendelser i juli. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen og ønsket om en fortsat god sæson 
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