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Formand  Arne Gam 

Veje, stier   Skæring Hedevej 96 

Fliser  Tlf. 86222575 

Asfalt  Mail: arne.gam.petersen@googlemail.com 

 

Kasserer  Kurt Borgkvist 

Grønne arealer Skæring Hedevej 230 

  Tlf. 86229299 

  Mail: borgkvist@get2net.dk 

 

Næstformand  Morten Seeberg 

Legepladser  Skæring Havvej 31 

Kloak  Tlf. 86743035 

Skt. Hans  Mail: morten@familyseeberg.dk 

 

Referent  Karina Møller 

Havposten  Skæring Havvej 59 

Hjemmesiden  Tlf. 51945338 

Kontakt offentlige Mail: kar.moller@gmail.com 

myndigheder. 

 

It  Hans Kristian Lintrup 

Hjemmeside  Skæring Hedevej 232 

  Tlf.:23287483 

  Mail: hlintrup@gmail.com 

  

Suppleant  Tage Holst 

Glatførebekæmpelse Skæring Hedevej 198 

  Tlf. 86222168  

  Mail: holst198@hotmail.com 

 

Suppleant  Tobias Frost 

Fliser, legeplads Skæring Havvej 37 

Skt. Hans  Tlf. 20124420   

Ad hoc opgaver Mail: tofro@tdc.dk 

 

Hjemmeside:  www.skaeringhavbakker.dk 

 

http://www.skaeringhavbakker.dk/
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Orientering fra bestyrelsen 

 

Der ar været en gennemgang i forhold til den nye dataforordningslov 

der er trådt i kraft. Dette er for at sikre, at vi overholder den nye regler 

på området. 

 

Foreningens hjemmeside er nu overgået til Hans Kristian og Karina fra 

bestyrelsen. I den kommende periode, vil vi gennemgå denne og evt. 

komme med lidt ændringer og fornyelser. 

 

Vi vil opfordre grundejerne til, at tilmelde sig nyhedsbrev på 

hjemmesiden, således at i kan holde jer orienteret. 

 

Der vil også blive oprettet en lukket facebook gruppe, hvor 

medlemmerne kan poste indslag m.m. Denne kommer ikke til at erstatte 

vores almindelige hjemmeside, men er tænkt som et supplement hvor 

grundejerne kan poste indlæg o.lign. Vi går efter at denne kommer til at 

hedde Villabyen Skæringhavbakker eller blot Skæringhavbakker. 

 

Fremadrettet vil Havposten bliver udgivet to gange årligt i papir udgave 

(juni og oktober).  

 

Legepladsen har fået foretaget nogle enkelte reparationer (Morten og 

Tobias). I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at det er vigtigt at 

rette henvendelse til bestyrelsen (Tobias) hvis man opdager noget der 

kræver udskiftning, reparation el.lign. 

 

Fliseprojektet kører planmæssigt. Stamvej ved lokalcenter 2018. 

Dernæst Skæring Sandager boligveje 2018/2019, Skæring Sandager 

stamveje slut 2019. 

 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt torsdag d. 8/11-2018 kl. 

18.30 med spisning og efterfølgende møde. Det bliver afholdt i 

Lokalcenteret i Skæring. 
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Nu er det sommer, 
 

og sommer betyder aktiviteter i haven og  

masser af ude liv.  

 

 

Vi bor i et villakvarter, og hvis man er fra landet, ville man nok mene vi bor 

tæt. Med mindre man altså er fra midtbyen, så er der meget plads og højt til 

himlen.  

Det kan ikke undgås, at man faktisk kan høre, at der bor levende mennesker 

ved siden af. Børn på trampoliner, en græsmaskine, lidt musik, grill, et 

aftenbål, en rund fødselsdag… 

Og det er helt i orden, bare man tænker sig om, og ikke mindst, viser hensyn.  

Tal med naboen hvis man oplever noget der er træls, det kunne jo være, at den 

søde nabo ikke havde tænkt over, at det kunne være generende for andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOprrJoqTUAhXJKlAKHTigC2QQjRwIBw&url=http://www.timtim.com/drawing/view/drawing_id/4374&psig=AFQjCNFIm6-DwThMrZTD-tVryea6l3cQ2A&ust=1496668438714670
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfhLuloqTUAhUCJVAKHfjTDWgQjRwIBw&url=http://kitairu.ru/electrolux-gressklipper/&psig=AFQjCNEXyBeUYJR5f6dflOY5phIxE2AvJg&ust=1496668356988114
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlJG9paTUAhXGKlAKHXlSAZwQjRwIBw&url=https://www.hoppeeksperten.dk/trampolin-berg-favorit-c-54.html&psig=AFQjCNHv4BtG1qGGN3ysDYSsU6SevdyDOw&ust=1496669114812023
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Udpluk fra www.aarhusbrandvaesen.dk 

 

Afbrænding af bål og haveaffald 

 

Aarhus Kommune har i regulativ for husholdningsaffald vedtaget at 

husholdninger ikke må foretage afbrænding af affald, herunder 

haveaffald. Forbuddet er gældende både i byzone, landzone, 

sommerhusområder og kolonihaveforeninger. Forbuddet er gældende 

hele året. 

 

Der må dog fortsat afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser 

(lejrbål til madlavning og hygge) samt haveaffald Skt. Hans aften (23. juni)  

Der må ved afbrænding ikke iblandes andet affald, fx malet, imprægneret eller 

overfladebehandlet træ.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Og når vi nu er ved bål og den slags….. 

 

Det er IKKE tilladt at smide haveaffald m.m. på 

grundejerforeningens Sankt Hans bål. 
Dette er for at sikre, at bålet er tørt og kan brænde.!!! 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvbfMoKTUAhWOPFAKHe3yAV8QjRwIBw&url=http://nicefire.dk/produkt/baalfad-firebowl-1200/&psig=AFQjCNHF8RIIy85DbQapl4KBPp6wV4JLSQ&ust=1496667863515461
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig6bz-oKTUAhUIJVAKHYKGADYQjRwIBw&url=http://allreiter.blogspot.com/2011/09/ild-i-haven.html&psig=AFQjCNHUhDN1ejAYUDHBoCSewqgAWO57aw&ust=1496668003119085
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Orientering fra kassereren 
 

Husk ved flytning 

Ifølge grundejerforeningens vedtægter påhviler det sælger skriftligt at meddele 

kassereren navn på den nye ejer, således at fremtidige 

kontingentopkrævninger for den pågældende ejendom kan foretages korrekt 

hos den nye ejer. 

Nedenstående slip kan benyttes til at registrere ejerskifte. På forhånd tak for 

hjælpen. 

Når ejerskiftet er registreret, vil kassereren sørge for fremsendelse af 

grundejerforeningens vedtægter og det seneste nummer af ”Havposten” til den 

nye ejer. 

 

Refusionsopgørelse ved salg 

Selvom foreningens regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8, er det for mange år 

siden vedtaget, at kontingentåret løber fra 1/11 til 31/10, idet 

kontingentfastsættelse finder sted på foreningens generalforsamling hvert år i 

oktober kvartal. Kontingentbetalingen, der forfalder til betaling i december 

2016, dækker således perioden fra 1/11 2016 til 31/10 2017. 

Husk at få kontingentet med som en post i refusionsopgørelsen i forbindelse 

med salg/køb af ejendommen. 

Spørgsmål fra ejendomsmægler eller advokat vedr. grundejerforeningens 

regnskab og kontingent kan altid henvises til kassereren. 

 

------ klip -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Adresse 

 

 

 

Sælger 

 

 

 

Køber 

 

 

 

Bedes afleveret til: 

Kurt Borgkvist, Skæring Hedevej 230, 8250 Egå 

Telefon: 86229299           E-mail:  borgkvist@get2net.dk 

mailto:borgkvist@get2net.dk
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Midsommervisen: 

Vi elsker vor land, når den signede jul  

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.  

Når om våren hver fugl, over mark, under strand,  

lader stemmen til hilsende triller sig bøje:  

Vi synger din lov over vej, over gade,  

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,  

men den skønneste krans, bli'r dog din Sankte Hans!  

Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade. 

 

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest,  

når hver sky over marken velsignelsen sender,  

når af blomster er flest, og når kvæget i spand  

giver rigeligst gave til flittige hænder;  

når ikke vi pløjer og harver og tromler,  

når koen sin middag i kløveren gumler,  

da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans  

ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. 

 

Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd  

skal hver udenvælts fjende beredte os kende,  

men mod ufredens ånd over mark under strand,  

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde  

hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde.  

Dem vil vi fra livet med glædesblus holde  

vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans!  

Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde.  
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Grundejerforeningen Villabyen Skæring  

Havbakker indbyder hermed alle beboere med venner og 

bekendte samt vore nabogrundejerforeninger og Skæring 

Lokalcenter til 

 

 

Skt. Hans bål 
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 21.00 på bålpladsen 

 

 

Forinden kan der på privat basis fra kl. 16.00 opstilles 

salgsboder, loppemarked, grill m.m., eller nyd den 

medbragte picnickurv. Ligesom sidste år sørger 

Grundejerforeningen for bål som tændes kl. 21:00 


