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Kære medlemmer 
 
Nu må det da snart blive sommer. 
Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, 
så tyder det i skrivende stund på, at vi endelig kan trække i de korte bukser og T-shirt, og 
vintertøjet kan parkeres i skabet. 
 
Bestyrelsen fik den udmærkede ide, at invitere nyere medlemmer til en info-aften den  
11. maj 2015 i foreningshuset. Dette blev nævnt på Generalforsamlingen, i Forårsbrevet 
og slået op på vores hjemmeside. Der kom medlemmer fra to haver og de skal have tak 
for interessen. 
Forinden havde vi haft forsikringsmøde, hvor der var mødt 30 ”gamle” medlemmer op og 
heldigvis var der nogle enkelte af dem der blev og nød godt af de informationer 
bestyrelsen havde forberedt. 
 
Som bekendt besluttede Københavns Kommune, at vi skal have ny adresse her per 1. juni 
2015 og vi er i bestyrelsen i fuld gang med tiltag omkring ny og bedre skiltning. En ny 
oversigtstavle, der tydeliggør havernes placering og nye vejnummerskilte. Endvidere 
benytter vi lejligheden til at rydde op i skilteskoven ved indkørslen til Søndervang, og 
endelig etablerer vi nyt autoværn til beskyttelse af hækkene samme sted. Vi afventer 
kommunens henvendelse for aftale om skiltningen fra Kongelundsvej og ind i vort område. 
Husk i denne forbindelse, at der skal være tydeligt husnummer på enten postkassen eller 
lågen – altså helt ude ved vejen. Postkassen skal i øvrigt være placeret, så den både i 
højde og retning, er let tilgængelig for aflevering af post! 
 
Som nogle vil huske, så lovede bestyrelsen på generalforsamlingen at vende tilbage på 
spørgsmålet om, hvorfor afdragslængden på lånet til etablering af el var længere end 
oprindeligt aftalt. Det skyldes, at renten i perioder har været højere og dermed har afdraget 
ikke kunne udligne dette.  
 
Medio juni er Mejlgården på havevandring i Søndervang for, at udvælge de haver der kan 
komme i betragtning til de eftertragtede Præmier haver. Omvendt går vi fra Søndervang så 
på havevandring hos Mejlgården søndag den 14. juni. Det er de, som opnåede 
Præmiehaver i 2014, der er inviteret til at gå turen i Mejlgården. Efterfølgende er det 
forbundets havekonsulent der endelig udvælger de haver, som har gjort sig fortjent til 
præmie. 
 
Havevandring den 22. juni 2015 kl. 19:00 – sammen med vor nye Havekonsulent John 
Norrie går vi en tur rundt i Søndervang, hvor du har mulighed for at få alt at vide om 
havens planter. Vi mødes ved kontoret og slutter i foreningshuset med kaffe, the og kage. 
 
Vi har rykket tidspunktet lidt frem til dette års Sct. Hans Aften. Vi starter klokken 20:00, 
hvor undertegnede vil holde en kort tale. Efterfølgende synger vi de obligatoriske Sct. 
Hans sange og bålet tændes. Foreningen byder på en øl eller vand og der vil være is til 
børnene. Så sæt kryds i kalenderen og kryds fingre for vejret er med os. 
 
Som sædvanligt finder du mange flere informationer inde i Sommerbrevet, ligesom du altid 
kan finde vigtige og relevante informationer på vores hjemmeside. 
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Jeg ønsker alle en god sommer. 
 
Peter Beck 
 
 

JUNI 2015 
 

Hækkeklipning: 
Vi nærmer os Skt. Hans, og derfor skal samtlige hække været klippet til den 20. juni. Husk 
at forhække kun må være 160 cm – det gælder hele året. Det er synd, man ikke kan se 
de dejlige haver, når hækkene bliver for høje. 
Et godt råd vil være at klippe hækken til 150 cm, hver gang den bliver klippet. Så vil 
højden passe. Samtidig er der mange haver der bør klippe deres hække ind, idet de er 
blevet alt for bredde.  
 

Generalforsamling: 
Som lovet på generalforsamlingen, har vi kontaktet Nykredit med henblik på, hvorfor el-lån 
er løbet over mere end 10 år. Her er svaret fra Nykredit. Nykredit har kikket på sagen og er 
kommet frem til, at løbetiden oprindeligt, ud fra daværende renteniveau, var 10 år. Men at 
renten har været variabel så er løbetiden blevet forlænget fordi vores faste afdrag ikke har 
været nok i forhold til at afdrage på 10 år. 
  

Skt. Hans aften: 

Vi mødes tirsdag den 23. juni kl. 20.00 på Festpladsen til hyggeligt samvær og ”minibål”. 
Formanden holder tale. Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte, fra 
foreningen.  
 

Høstfest: 
I forbindelse med foreningens høstfest d. 1. august, der afholdes høstfestudvalgsmøder 
mandag d. 29. juni, 13. juli og 27. juli, kl. 17.00 på kontoret. 
Er der nogle medlemmer der gerne vil bidrage med deres frivillige indsats omkring 
høstfestarrangementet er I meget velkomne. 
 

Adresse ændring med mere: 
Rettelsesblanket på næstsidste side i sommerbrevet. 
 

Loppemarked: 
Den 12. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på biblioteket, 
tirsdag d. 7. juli kl. 18:00 – 19:00, købes en bod, der består af et bord og en plads for 50 
kr. HUSK lige penge. Hvis man på C-gangen ønsker at etablerer en bod i egen indkørsel, 
skal der også købes billet til dette. På selve dagen bliver det sat flag i hækkene fra 
Kongelundsvej til bagindgangen på Oliefabriksvej. Kom og vær med, så vi kan få en 
hyggelig dag sammen. Grillen åbner ved middagstid. Der kan også købes kaffe, the og 
hjemmebag. Husk at sætte bord og evt. stole skal på plads efter brug. 
Bemærk siden bagerst i sommerbrevet. Kan hænges op på din arbejdsplads eller 
lignende. 
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Bankospil: 

Der bliver afholdt bankospil den d. 3. august i foreningshuset. Klubberne står for det. 

 
Havevandring: 

Den 22. juni får vi besøg af Landskabsarkitekt MDL, John Norrie. Vi mødes i kontoret kl. 
19.00 og går en tur i haverne og får gode råd om vores eventuelle problemer. Alle er 
velkomne. Der sluttes af med kaffe, the og kage i foreningshuset.  

 
Toiletter på Festpladsen: 

Af hensyn til hygiejnen er det nødvendigt, at mindre børns brug af foreningens toiletter, 
kontrolleres af forældrene. Udslagstank findes bag trædøren til højre for dametoiletterne. 
Udslagskummen skal selvfølgelig rengøres efter brug. 
Der må ikke smides handsker m.m. i udsalgskummen, da dette stopper afløbet og 
kræver en ekstra sugning. 
 

Der må ikke komme hunde med ind på toiletterne, benyt hundekrogen 
udenfor. 
 
Vi gør opmærksom på, at ved benyttelse af puslebord, skal bleer lægges i 
affaldscontaineren ved foreningshuset. 
 

Bemærk: 
Tømning af fækalier i udslagstank foregår mellem kl. 22.00-07.00.  

Dog ikke, når der er arrangementer på Festpladsen! 
 

Tømning af tanke: 

Foreningen kan anbefale Kongelundens Slamsuger Service, tlf. 40 41 38 07. Ved kontant 
betaling er prisen 700 kr. 
På grund af Hovedstadens Kloak kommer med stor og lang traktor/anhænger, og derved 
alt for tit påfører foreningens områder store skader, må de ikke bruges! Se foreningens 
opslagstavle. 
Ved brug af andre slamsuger service end Kongelundens, skal der oplyses at de skal 
komme med en lille vogn. 
 

Motorkøretøjer: 

Henstilling af motorkøretøjer på gangene, samt på Festpladsen forbudt. Vi opfordrer alle 
til at overholde dette. 
Husk max. 10 km i timen. Overhold venligst ensretningen. 
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Byggematerialer og lignende på festpladsen:  
Da vi gerne vil have at festpladsen ser pæn ud hele sæsonen, henstilles det til at man 
inden levering af materialer o. lign. på festpladsen, henvender sig til bestyrelsen i 
kontortiden, inden levering sker. 
 
Årsagen til dette er, at der en del arrangementer i løbet af sæsonen, hvor festpladsen skal 
bruges. 

 
Ventelisten: 
Ventelisten i Søndervang er lukket. 
 
Havevanding: 

I forbindelse med vanding henviser vi til foreningens reglement.  
Da foreningen også er underlagt kommunens regler om vanding, anmoder vi om, at I 
følger med i dagspressen omkring Kommuneinformation. Husk, at Københavns 
Kommunen ikke tillader vanding af græsplæner, dog er det tilladt at vande med opsamlet 
regnvand. 
 

Havepool:  
På generalforsamlingen 2008 blev det vedtaget at der kun må være havepools op til  
5200 l.  
Se H/F Søndervangs reglement § 3 stk. 3. 

 
Kontoret: 

Kontoret på festpladsen har åbent hver 2. tirsdag, kl. 18– 19, i lige uger, frem til  
13. oktober.  

 
Biblioteket: 

Biblioteket er åbent hver torsdag kl. 19-20 fra d. 11. juni til og med torsdag d. 27. august. 
Der kan lånes romaner, fagbøger, kriminalromaner, børnebøger og puslespil. Vi har fået 
en del bøger, der var med i KAMPAGNEN DANMARK LÆSER (23 april 2015) Verdens 
bog dag.  
Vi opfordrer lånere til at aflevere, så husk at afleverer hvad der er lånt i det foregående år. 
Nye bøger modtages kun efter aftale med biblioteket. 

 
Børneklub: 
Hej alle børn og unge i Søndervang 
Skriv på facebook H/F Søndervang eller SMS 26 39 03 63 (Christian og Anette, have 158) 
for at kontakte os i forbindelse med arrangementer. 
 

Kredskontoret: 

Kredskontoret har ferielukning hele juli måned, samt sidste onsdag i hver måned. 
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Udlejning / udlån af foreningens trillebøre, stole og borde: 

Har du lånt trillebøre, stole eller borde, må de lånte effekter kun bruges i vores haver og 
må således ikke fjernes fra foreningens område. 

 
Arrangementskalender for sæsonen 2015. 
 

Arrangementskalender for sæsonen 2015. 

28. marts Vandåbning – hvis vejret tillader det! (tilmelding til morgenmad) 

22. juni Havevandring kl. 19:00 

23. juni Skt. Hans aften kl. 20:00 

4. juli Musik aften 

12. juli Loppemarked 

1. august Høstfest 

3. august Bankospil 

7. september Fodbold Armenien . Danmark 

9. august Klunsemesterskab 

30. august Børnekegler og Trio 

4. september Fodbold Danmark . Albanien 

5. september TUT – Cup 

8. oktober Fodbold Portugal – Danmark 

11. oktober Fodbold Danmark – Frankrig 

31. oktober 
Vandlukning – hvis der ikke kommer frost inden! (tilmelding 
til morgenmad) 

OBS! Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. 

 
Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført.  
 
 
Kontaktpersoner: 
Aktivistklubben: Inco, have 110 – Mobil 22 87 44 19 

Thomas, have 133 – Mobil 20 94 50 41 
Jannie, have 117 - Mobil 41 17 42 44 

 
Se endvidere kalenderen på foreningens hjemmeside eller i foreningshuset. 
  
 
Aktiviteter i foreningshuset: 
Hver tirsdag og torsdag har foreningshuset åbent for aktiviteter mellem kl. 19 – 22. 
Hver onsdag fra kl. 19-22 og søndag fra kl. 11-14 bliver der spillet kegler. 
Alle medlemmer er velkomne til aktiviteterne. Der henvises til arrangementskalenderen. 
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BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, 2770 KASTRUP 
 
BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 
Formand – salg og overdragelse af haver – kontakt til kreds og forbund – foreningens 
område. 
Peter Beck – have 100. 
 
Kasserer - medlems- og ventelister – forsikring – foreningens område. 
Jutta Haahr – have 12. 
 
Næstformand – pligtarbejde – byggesager – foreningens område. 
Kim Knoblauch – have 111. 
 
Bestyrelsesmedlem - sekretær – hjemmeside – foreningshus/udlejning – samarbejde med 
klubberne pumpelaug – nøgler – foreningens område. 
Anne Kitte Mortensen – have 94. 
 
Bestyrelsesmedlem - foreningshus/udlejning –byggesager – foreningens område. 
Thomas Sund – have 133. 
 
Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde – samarbejde med klubberne – foreningens område. 
Carit Zøllner – have 102 
 
Bestyrelsesmedlem – forsikring – pligtarbejde – foreningens område. 
Per Hester – have 51 
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HF. Søndervang, 2770 Kastrup 
 
 

Rettelsesblad. 
 
 

Have nr.: _________________________________________________________ 
 
Fornavne _________________________________________________________ 
 
Efternavne _________________________________________________________ 
 
Adresse _________________________________________________________ 
 
Post nr. ____________________ By __________________________________ 
 
Telefon ____________________ Mobil telefon _________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________ 

 
 
Afleveres til bestyrelsen i postkassen ved kontoret. 
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LOPPEMARKED 
SØNDAG 12. juli 2015 

Kl. 11:00 - kl. 16:00 
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Kom og gør et fund - Få en hyggelig dag i en 

haveforening med miljø og god stemning. 
Mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vand, is, 

pølser. 
 

Parkering: KONGELUNDSVEJ eller  

OLIEFABRIKSVEJ 47 – 49 (bagindgangen) 
 

Billetter sælges d. 7. juli kl.: 18:00 – 19:00 på foreningens bibliotek. HUSK 
lige penge – Kr. 50,00 per bord. 


