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RISSKOV KLOAK SERVICE

- HURTIGT
- BILLIGT
- EFFEKTIVT

TLF. 86 17 40 30

LokalBrugsen Jernaldervej
Jernaldervej 215, 8210 Århus V 

Åbningstider:
Mandag-Fredag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 – 20.00
Lørdag-Søndag:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.30 – 20.00

Har du gode ideer, fotos, links, historier eller andet 
som du er ved at brænde inde med og gerne vil 

dele med os alle igennem UGLEN og på 
www.hfmoselund.dk

– ja, så smid det i Uglekassen ved fælleshuset eller 
send os en mail på uglen@hfmoselund.dk eller 

kontakt redaktionen 
v/Jesper Lauersen, tlf. 60 78 92 46.

Du er altid velkommen til at indlevere stof til 
UGLEN. Deadline for næste nummer, som kommer 

sidst på sommeren, vil blive opsat i tavlerne.
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Uglen er atter på vingerne, sæsonen er godt 
i gang, så lad os begynde denne udgave 
med at byde et varmt velkommen til de nye 
haveejere.

Også velkommen til vores nye kasser, Steen 
Møller Christensen, som vi tegner et portræt 
af i næste nummer af Uglen.

Uglen er, ligesom sidste år, fi nansieret af 
annoncørerne, som i år har fået besøg af ugle-
redens nye ansigt, Jan fra have nr. 21.

Til denne udgave har vores udsendte medar-
bejdere – ikke uden en vis æresfrygt – været 
et smut ude at se på nogle af de frivillige 
– frivillige som arrangerer, reagerer, organise-
rer – løfter samlet og danner grundlaget for 
en haveforening.

Med venlig hilsen
Uglereden

Fokus på 
fællesskab

Vigtige datoer
22. juni Storskrald kl. 16.00-19.00

22. juni Banko på P-vest kl. 18.00

23. juni Skt. Hans fest på P-vest kl. 18.00

23. juni Skt. Hans bål på P-vest kl. 21.00

24. juni Sommerfest på P-vest kl. 18.00

19. juli Fællesarbejde kl. 17.30-20.00

20. juli Storskrald kl. 16.00-19.00

17. aug. Storskrald kl. 16.00-19.00

23. aug. Fællesarbejde kl. 17.30-20.00

14. sep. Storskrald kl. 16.00-19.00 

16. sep. Fællesarbejde kl. 9.00-11.30

Bemærk
Børnefesten fredag den 23. juni er afl yst 
pga. for få tilmeldinger.

Med venlig hilsen
Festudvalget
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Referat fra generalforsamling
Ved HF Moselunds ordinære generalforsam-
ling besluttede vi, at alle medlemmer skulle 
have adgang til genralforsamlingens beslut-
ningsreferat, ved at referatet blev trykt i den 
første udgave af Uglen. 
Men, på grund af, at Uglen også kommer an-
dre steder end hos foreningens medlemmer, 
har bestyrelsen ændret på denne procedure, 
ved at referatet kan afhentes i fælleshuset, 
hvor der i forvejen er åbent hver onsdag mel-
lem kl. 18.30 og 21.00.

Fællesarbejde
Sidste år prøvede vi som et forsøg at indkalde 
til fællesarbejde også på hverdagsaftener. 
Dette tiltag viste sig at falde i god jord, 
så derfor prøver vi igen i år.

Hvis man er forhindret, skal man huske at 
melde afbud og samtidig informere om, hvil-
ken anden fællesarbejdsdag, man så ønsker at 
deltage i.  PS. For nye medlemmer, læs §3 stk. e, 
i foreningens ordensregler.

Vi mødes ved fælleshuset kl. 9.00-11.30 på 
lørdage og kl. 17.30-20.00 på hverdage.

Onsdag den 19. juli 
indkaldes følgende haver:
5, 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56, 65, 66, 
75, 76, 85, 86, 95, 96, 105, 106, 115, 116, 125, 
126, 135, 136, 145, 146, 155 og 156.
Kontaktperson er Erik, tlf. 28 92 38 07.

Onsdag den 23. august
indkaldes følgende haver:
7, 8, 17, 18, 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58, 67, 68, 
77, 78, 87, 88, 97, 98, 107, 108, 117, 118, 127, 
128, 137, 138, 147, 148, 157 og 158.
Kontaktperson er Hans, tlf. 30 27 07 15.

Lørdag den 16. september 
indkaldes følgende haver:
9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 
79, 80, 89, 90, 99, 100, 109, 110, 119, 120, 129, 
130, 139, 140, 149, 159 og 160.
Kontaktperson er Palle, tlf. 26 45 72 96.

Med venlig hilsen og med
ønsket om en god sommer,

Bestyrelsen

Storskrald
Som sædvanlig passer Mogens storskralds-
skuret ved hovedindgangen, een torsdag i 
hver måned. 
Have- og byggeaffald modtages ikke! Dette 
skal køres til Eskelund.
Til gengæld må der klunses foran skuret! 

Nyt fra 
bestyrelsen og 
udvalgene

Åbningstider, Eskelund
Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00

Lør-, søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00

Juleaftensdag samt 1. og 2. juledag, lukket

Nytårsaftensdag og 1. nytårsdag, lukket



UGLEN · Haveforeningen Moselund · nr. 1 - 2006

5 6 7 8

1 2 3 4

Banko
Torsdag den 22. juni arrangerer festudvalget banko for haveforenin-
gens medlemmer, så mød op i teltet på P-vest. 
Der er overraskende mange gode sponsorgaver/præmier – alt fra 
motorolie til... ja kom selv og se!

Posen rystes og spillet begynder kl. 18.00. 
En plade koster 10 kr. – 3 plader koster 25 kr.

Skt. Hans aften
Festudvalget tænder fredag kl. 18.00 op i grillen og sælger øl, vand 
og vin i teltet på P-vest, så tag naboen under den ene arm og maden 
i den anden. Kl. ca. 21.00 sættes der ild til bålet, hvorefter alt kan ske ... 
Tilmelding er ikke nødvendigt – bare mød op.

Sommerfest
Lørdag gør de det igen – arrangerer fest – ligesom sidste år med 
livemusik og dans. Grillen er klar fra kl. 18.00. H.C & Co går på scenen kl. 
20.30 og trykker den af med alt fra John Mogensen til nyere pop.

I alt 60 tilmeldte personer kan se frem til en festlig aften i godt selskab. 

Bestyrelsen

Formand: Hans Gadgaard (1), 
have nr. 129, tlf. 30 27 07 15. Hen-
vendelse vedr. havesalg/køb samt 
udlejning af trailer og fælleshus.

Næstformand: Palle Nøbbe (2), 
have nr. 130, tlf. 26 45 72 96.
Henvendelse vedr. vurdering 
og byggeansøgning

Kasserer: Steen M. Christensen, 
have nr. 63, tlf. 22 94 00 00. 
Henvendelse vedr. adresse-
ændringer og betalinger

Sekretær: Jane Eskildsen (3), 
have nr. 4, tlf. 26 23 23 04

Erik Lundgaard Jensen (4), 
have nr. 13, tlf. 28 92 38 07

1. suppleant: Thomas Olejarz, 
have nr. 77

2. suppleant: Marianne 
Grønning, have nr. 134

Vurderingsudvalg

Palle Nøbbe, have nr. 130

Erik Lundgaard Jensen, have nr. 13

Leo Pedersen, have nr. 18

Jan Kristensen, have nr. 21

Festudvalget

Formand: Jane Eskildsen (3), 
have nr. 4, tlf. 26 23 23 04

Næstformand: Einar Mikael 
Sørensen (5), have nr. 157

Kasserer: Lars Møller (6), 
have nr. 50, tlf. 26 81 91 41

Inge Vestergaard, have nr. 95

Jørn Christensen, have nr. 39

Pia, have nr. 126

Ulla, have nr. 138

Pladsmænd

Einar Mikael Sørensen (5), 
have nr. 157, tlf. 26 61 54 47

Mogens Rohde (7), have nr. 2

Vicevært i have 115 (fælleshus)

Henning Henningsen (8)

Festudvalget:

Pia, Jørn, Lars, Jane, 

Einar Michael og Inge. 

Ulla mangler på foto.

Festudvalget
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Set og hørt 
over hækken
Afgang til stavgang
Der er afgang til stavgang fra fælleshuset hver 
mandag og onsdag kl. 10.00 med eller uden stave.

Musik-interesserede mødes
Flere af Moselunds musikere og musik-inte-
resserede har holdt møde i fælleshuset med 
henblik på at dyrke deres fælles passion for 
musikken.  Har du samme lidenskab, så hold 
øje med opslagstavlerne.

Påskelørdag
Cirka 50 personer mødte påskelørdag op til 
fl aghejsning i fælleshuset, hvor festudvalget 

var vært for kaffe, rundstykker og en enkel 
skarp. En dejlig måde at starte en ny sæson på. 
Tak for det!

På vore veje ...
Så fi k Jens Vejmand baghjul af Bjarne, Einar 
Mikael, Hans og Palle, da de kørte havefor-
eningen tynd med diverse maskinel og atter 
gjorde vejene farbare.

Grus på asfalten
Det er blevet påpeget, at der ligger mange 
løse sten på de asfalterede strækninger i have-
foreningen. Stenene ruller under cykelhjul og 
er til besvær for de dårligt gående. Herudover 
kører stenene ned i asfalten og ødelægger 
den. Det må vel være haveejere med hæk ud 
til asfalten, der skal sørge for at feje vejen?

Internet
Flere haveforeninger har allerede fået trådløs 
adgang til internettet via en fælles opkobling. 
Er det noget vi skal have i Moselund?
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Hvis du ikke allerede HAR besøgt HF Mose-
lunds nyrestaurerede fælleshus – ja, så kan vi 
på det varmeste anbefale dig at lægge vejen 
forbi have nr. 115.

Man kan ikke have andet end stor respekt for 
de mennesker, der har brugt utallige, frivillige 
og ulønnede arbejdstimer på projektet.  Trods 
diverse andre forpligtelser som bestyrelses-, 
forenings- og udvalgsarbejde mm., har de 
formået at skabe et FÆLLES hus, vi alle kan 
være stolte af!

Huset er rummeligt og kun fantasien sætter 
grænsen for anvendelsesmulighederne.

Der er borde, stole og bestik til de første ca. 
35 personer. Et fl ot og funktionelt køkken, 
udendørs grill, stor terrasse – og opvaskema-
skine er blot nogle af de faciliteter, fælleshuset 
byder på.

Haven – som omhyggeligt passes af Hen-
ning – er et besøg værd i selv. Den mand har 
grønne fi ngre!

Er man interesseret i at leje fælleshuset, er pri-
sen 250 kr. pr. døgn og 500 kr. for en weekend. 
Hertil kommer strøm- og vandforbrug + et 
depositum på 250 kr.

Henvendelse vedr. leje af fælleshus kan ske til 
Hans på tlf. 30 27 07 15.

Socialt samværd
Hver onsdag sommeren igennem er der dart, 
døde duer og andre spil i fælleshuset fra 
kl. 18.30 til 21.00. Ifølge pålidelig kilde kan 
hyggen dog til tider fortsætte til hen over 
midnat...

Initiativtagerne, Erik og Jytte, have 13, passer 
baren, sælger øl, vin og vand og beretter om 
fremmøde på 20-30 personer pr. gang.
Lad os slå den rekord!

PS. De døde duer er med garanti salmonellafri!

Fælleshuset, nr. 115



Passer din bank 
ordentligt på din økonomi?

Lad os se på din 
privatøkonomi med friske øjne.

En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i 
hverdagen, der giver større overblik og overskud. Du er 
til enhver tid velkommen til at komme ind til os og få en 

aftale om et uforpligtende ØkonomiEftersyn. Du kan 
også blive klogere på www.al-bank.dk.

w
illiam

s.d
k

M.P. Bruuns Gade 22-24, 8100 Århus C. Tlf. 38 48 30 81
E-mail: 5381@al-bank.dk; www.al-bank.dk


