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Kompostområde 

Hensigten med fælles kompostområde er, at haveaffaldet skulle tilbage i haverne, når haveaffaldet 

var blevet til kompost – det sker desværre ikke. Nu står vi med fire bokse som er fyldt til randen og vi 

må finde en løsning på hvordan vi kommer videre. 

Når vi ser tilbage, så startede det med at have 48 var reserveret, til at man kunne flytte sit haveaffald 

til området. Det medførte, at der kom ikke kompostbart materialer i bunken - plastik, fliser, glas, træ 

m.m.  På arbejdsdagen var det en fast opgave at rydde op og fordele komposten i have 48.  

I 2016 blev det besluttet at bygge fire bokse til haveaffaldet. Det løste problemerne med hensyn til 

ikke haveaffald. De fire bokse betød også, at der skulle holdes orden på området og det blev 

bestyrelsens opgave.  

Bestyrelsen har gjort sig følgende tanker: 

1. Der kan etableres fire ekstra bokse overfor de fire gamle bokse. Omkostningen vil blive ca. 
5.000 kr. Princippet ville så være, at den ene side bliver lukket til og tømt når den anden side 
er fyldt.  Det vil kræve disciplin og hvordan sikre vi at de fire bokse bliver tømt af lejerne. 

 
2. Til efteråret flyttes indholdet fra de fire bokse, til have 37, og vi starter forfra. Omkostningen 

til Entreprenør bliver ca. 3.000 kr. som vil komme med faste intervaller.  
 

3. Vi hyrer en Entreprenør med faste intervaller til at flytte komposten til have 37. Så vil 
omkostningen blive ca. 3.000 kr. Bliver have 37 udlejet, er det ikke en mulighed. 

 
4. Vi lukker kompostområdet permanent og fordele haveaffaldet/komposten i have 37 og 48 

og vi planter pil mod have 38. Engangsomkostningen bliver ca. 3.000 kr. 
 

Beslutning 

  

Bestyrelsen har besluttet at lukke kompostområdet permanent fra d.d. da de andre løsninger vil 

betyde at havelejen vil stige. Så hurtigt det kan lade sig gøre, hyrer vi en Entreprenør til at 

fordele komposten/haveaffaldet i have 37 og 48. Bestyrelsen vil sørge for at de to haver bliver 

fræset og der bliver sået græs.   

 

De fire bokse bliver pillet ned og kan anvendes til etablering af kompostbokse i haverne.  Der kan 

maksimalt udleveres to hjørnestolper á to meter og 24 meter brædder pr. have, så længe der er 

materialer til rådighed. SMS udsendes når materialerne er klar til afhentning. Piletræerne som 

blev plantet i have 48, vil blive flyttet til skel mellem have 37 og 38 til efteråret. 

 

Fra sæson 2020, søger bestyrelsen en af foreningens lejer til at slå græs i 37 og 48, 6 gange årligt. 

Foreningen stiller egnet plæneklipper til rådighed. Betalingen bliver fri haveleje, og der vil blive 

indgået skriftlig aftale om betingelserne. Er du interesseret i tjansen så kontakt Carsten.   
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Giv miljøet en hånd 

 

Når du komposterer det grønne affald fra haven, får du den fineste kompost til glæde for dine 

grønsager. Bruger du kompost i haven, kan du spare på energikrævende ressourcer som f.eks. 

kunstgødning. 

 

       Byg selv kompostbeholder 

 

 

Set i Harald Nyborg til 99,50 kr. 

 

 

Nummerskilt  

I forbindelse med havetjekkene, har bestyrelsen konstateret at der mangler skilt med have nummer 

på hegnet mod stien. Bestyrelsen opfordre de lejere som mangler skiltet til at få det sat op igen.  
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Konkurrencer 

• Flotteste have er fundet 😊 

• Ønsker du at være med i konkurrencen om den højeste solsikke, så skal du tilmelde dig hos 

Carsten. 

• Største græskar får vejet din største græskar så møder du op ved fælleshuset søndag den 20. 

oktober kl. 10. 

Vinderne på de tre konkurrencer bliver offentliggjort i nyhedsbrevet i oktober og vinderne bliver 

hædret på generalforsamlingen søndag den 5. april.  

Ledige haver 

Have 38 og 40 er ledige, så kender i nogen som ønsker have, så er der ingen leje resten af året  

Status i sagen omkring underslæb 

I juni og juli har; Carsten (formand), Palle (kasserer) Jens (revisor), Frantz (tidligere kasserer og 

Henrik (den tidligere formand) afgivet forklaring til Vestegnens Politi. Afhøringsrapporterne samt 

bilagene er nu afleveret til anklagemyndigheden. 

Finder anklagemyndigheden grundlag for en tiltale, så vil sagen bliver fremstillet for domstolen. Ved 

den normale behandlingstid, så kunne bestyrelsen håbe på at sagen bliver afsluttet i år. 

Ny revisor 

Da Jens fra have 31, har valgt at forlade foreningen, bliver Bente fra have 10 ny revisor. 

 

Forsat god sommer til alle 

 

Bestyrelsen 

11. august 2019  


