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Kære medlemmer, 
 
Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår, 
med masser af solskin og varme. 
 
De fleste var i fuld gang med haverne før påske og flere har allerede nu klippet deres 
hække. Klimaændringer eller ej, så har vejret ændret sig, så vi langt tidligere i sæsonen 
kan komme i gang med alle vore individuelle aktiviteter og ikke mindst nyde vore dejlige 
haver. 
 
Primo Juni er Mejlgården på havevandring for, at udvælge de haver der kan komme i 
betragtning til de eftertragtede Præmierhaver. Omvendt går vi fra Søndervang så på 
havevandring hos Mejlgården medio juni. Efterfølgende er det forbundets havekonsulent 
der endelig udvælger de haver, der har gjort sig fortjent til præmie. 
 
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre de medlemmer der har gang i 
nybyggeri, udvidelser o.l. til fortsat at holde deres haver, så de ikke ligger hen som en 
byggeplads, men til stadighed fremtræder som en kolonihave og med respekt for 
naboerne. 
Ligeledes skal jeg opfordre til, at I som naboer til de haver der har meget høje træer, går i 
dialog om en løsning på eksempelvis skygge, med deraf manglende vækst osv. Der er 
ingen regler om træers højde, men de må naturligvis ikke være til fare for de 
omkringliggende haver.   
I det hele taget kunne jeg godt tænke mig, at enkelte medlemmer ville udvise lidt mere 
selvjustits og sørge for at havestykket til vej og sti samt haverne lever op til vore regler og 
vedtægter, så vi i bestyrelsen kan koncentrere os om at styrke haveforeningens ve og vel, 
frem for at bruge en masse tid på at dele påbud ud. 
 
Som følge af flere opfordringer fra medlemmerne får vi besøg af Førstehjælpsinstruktør 
Søren Abild, der vil instruerer os i brug af en hjertestarter. Kursuset tager ca. 2 timer og 
foregår i foreningshuset den 16. juli kl. 19:00. 
 
På det ordinære repræsentantskabsmøde i Kreds 1 den 23. april 2014, orienterede 
forbundsformanden Preben Jacobsen om Københavns Kommunes initiativ til lovliggørelse 
af de opførte huse i kolonihaverne.  
Det betyder, at hen over sommeren 2014 vil vi blive bedt om at lave en registrering af 
kolonihaverne i perioden 1992 og frem til, hvor byggesagsbehandlingerne blev varetaget 
af Kreds 1 i 2001. 
Bestyrelsen har i skrivende stund ikke modtaget materialet, så betragt dette som venlig 
information, indtil vi er helt klar over hvad registreringen præcist indeholder. 
 
Skt. Hans aften falder i år på en mandag, men jeg håber alligevel at rigtig mange vil møde 
op og deltage i midsommersangene, bålet og at heksen sendes til Bloksbjerg. Vi mødes kl. 
21:00. 
 
Læs sommerbrevet godt igennem, det er yderst informativt! 
 
Med ønsket om vi alle må få en dejlig sommer. 
 
Peter Beck 
Formand 
 



JUNI 2014 
 

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. Der er containere til haveaffald og storskrald på festpladsen den 
14. juni 2014. 
 

Skt. Hans aften: 

Vi mødes mandag den 23. juni kl. 21.00 på Festpladsen til hyggeligt samvær og ”minibål”. 
Formanden holder tale. Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte, fra 
foreningen. Marketenderen giver is til børnene. 
 

Høstfest: 
I forbindelse med foreningens høstfest d. 2. august, afholdes 1. høstfestudvalgsmøde 
mandag d. 2. juni 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 13. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på biblioteket 
tirsdag d. 8. juli 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. Kom og vær med, så vi kan få en hyggelig dag sammen. Grillen åbner 
ved middagstid. Der kan også købes kaffe, the og hjemmebag. 
Bemærk siden bagerst i sommerbrevet. Kan hænges op på din arbejdsplads eller 
lignende. 

 

Bankospil: 

Der bliver afholdt bankospil den d. 4. august i foreningshuset. Klubberne står for det. 

 
Havevandring: 

Den 30. juni får vi besøg af vores havekonsulent Lise-Lotte Juhl Jensen. Vi mødes ved 
foreningshuset 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.  

 
Temaaften – Hjertestarter: 
Onsdag den 16. juli 2014 kl. 19:00 afholdes der tema/kursusaften omkring Hjertestarter og 
dens funktioner. 
 

 
 



 
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. En tømning 
koster 800 kr. ved kontant betaling. 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. 

 
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 2. 
september.  

 
Biblioteket: 

Biblioteket er åbent hver tirsdag kl. 19-20 fra d. 12. juni til og med  
torsdag d. 28. august. 
Der kan lånes romaner, fagbøger, kriminalromaner, børnebøger og puslespil.  
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. 
 

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 2014. 
 
23. juni  Skt. Hans aften 
28. juni  Billard turnering mod Hjorten 
  5. juli  Musik aften 
  8. juli  Fodbold 
  9. juli  Fodbold 
13. juli  Loppemarked / fodbold 
16. juli  Tema/kursusaften Hjertestarter 
  2. august  Høstfest 
  4. august  Bankospil 
10. august  Klunsemesterskab 
23. august   Billard turnering Falken 
31. august  Børnekegler og Trio 
  5. september  Fodbold 
  6. september TUT – Cup 
  9. september  Fodbold 
10. oktober   Fodbold 
14. oktober  Fodbold 

1. november Vandlukning – hvis der ikke kommer frost inden. (tilmelding til 
morgenmad) 



 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 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 – samarbejde med klubberne – byggesager – 
foreningens område. 
Thomas Sund – have 133. 
 
Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde – foreningens område. 
Carit Zøllner – have 102 
 
Bestyrelsesmedlem – forsikring – pligtarbejde – foreningens område. 
Per Hester – have 51 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HF. Søndervang, Kongelundsvej 211, 2770 Kastrup 

 
 

Rettelsesblad. 
 
 

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

 
 
Afleveres til bestyrelsen i postkassen ved kontoret. 

 

 
 
 
 
 
 
 



LOPPEMARKED 
SØNDAG 13. juli 2014 

Kl. 11:00 - kl. 16:00 
 

  
 

Kongelundsvej 211 
2770 Kastrup 

 

 
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. 8. juli kl.: 18:00 – 19:00 på foreningens bibliotek. HUSK 
lige penge – Kr. 50,00 per bord. 


