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Kære medlemmer 
Som du sikkert har bemærket, så kalder vi dette Søndervangs Nyt for august 2014. Jeg 
havde det svært med at skrive efterårsbrev, vi er trods alt stadig i sommerperioden og 
nyder det gode vejr, - der er lang tid til efteråret! 
På forsiden kan du se de fire præmiehaver og vinderen af den nye pris ”Konsulentens 
Pris”. Stort tillykke til dem alle og specielt tillykke til os alle, med at en af Søndervangs 
haver er udtrukket blandt alle kredsens haveforeninger og dermed den første vinder af 
”Konsulentens Pris”. 
Sæsonen 2014 har været fantastisk vejrmæssigt, masser af sol og varme, der har givet 
haverne god vækst, hvilket kan ses på de mange frugttræer, der næsten ikke kan bære alt 
frugten. I den anledning vil jeg venligst henstille til, at I der har frugttræer og ikke selv kan 
konsumere frugterne, samler lidt sammen og stiller ud til vejen, så andre kan få glæde af 
dem – eller måske en lille seddel på havelågen om, at man er velkommen til at plukke fra 
vejen. Selvom det er hvepse år, så kan hverken hvepsene eller fuglene æde alt den 
nedfaldende frugt. 
Ser jeg lige kort tilbage på arrangementerne, Sct. Hans aften, Loppemarked og Høstfest, 
så mener jeg det generelt set har været meget hyggelige og festlige sammenkomster og 
interessen for at deltage har været yderst rimelig. Måske vi skal overveje at starte Sct. 
Hans aften noget tidligere, når den falder på hverdage, af hensyn til det arbejdende folk og 
ikke mindst børnene. Trods lidt dårligt vejr, så forløb Loppemarkedet også fint. Høstfesten 
var lidt anderledes i år, da det overvejende var høstfestudvalget der stod for det meste af 
arrangementet, med et minimum af indblanding fra bestyrelsen. Der var stor enighed i 
udvalget ved deres evaluering, at det var forløbet rigtig godt og at deltagerne havde en 
festlig dag og aften. Specielt børnediskoteket var en succes – først for børnene og senere 
for de voksne! Jeg benytter lejligheden til at takke alle de medlemmer der har brugt tid og 
energi på at arrangere aktiviteterne – de er virkelig gået ind i fællesskabet, som er helt 
nødvendigt for at vi fortsat kan opretholde de mange aktiviteter. Jeg skal opfordre til, at 
ingen holder sig tilbage, der er hele tiden brug for flere hænder og ikke mindst ideer til 
forbedringer og nye tiltag. 
Aktivitetsklubben gør også et kæmpearbejde for fælleskabet – stor tak for det, så også her 
skal jeg opfordre til at deltage i deres mange hyggelige arrangementer, de kan varmt 
anbefales.    
Trods indledningen, så må vi se i øjnene, at vi går sidste del af sæsonen i møde, med 
håbet om rimeligt vejr de sidste par måneder. I den forbindelse vil jeg gerne rette nogle 
misforståelser omkring begrebet overnatningshaver, som Søndervang er en af. Der må 
ikke overnattes i haverne udenfor sæsonen! 
Dette fremgår med alt tydelighed i lejekontrakten med Københavns Kommune. Der er 
andre regler i andre kommuner, hvor f.eks. weekendophold, mindre ferie o.l. er tilladt, - 
men sådan er det altså ikke for vort vedkommende. 
Vi nærmer os hastigt afgørelsen omkring de varslede adresseændringer, hvor der er 
deadline for høringsperioden den 18. august 2014. Når vi i bestyrelsen har modtaget 
materialet fra kommunen, sætter vi den på hjemmesiden og opslagstavlen, så hold øje 
med det. 
Der er rigtig mange tilmeldte til info-systemet via hjemmesiden, men vi kunne ønske os, at 
der var mange flere. Det er hurtigere, nemmere og billigere at informere den vej. Vi vil 
naturligvis fortsat give mulighed for at medlemmerne der ikke har internetadgang/e-mail 



kan afhente/læse informationer på opslagstavlen. I den forbindelse vil jeg også rette en tak 
til Fillip (have1) for hans tid og energi omkring styring af vores hjemmeside og info-system. 
Vi er i fuld gang med undersøgelsen af lovlig/ulovligt byggeri, som tidligere meddelt. Det er 
et kæmpe arbejde, hvor alle i bestyrelsen medvirker. Vi skal indsende skemaer til Kreds 1 
senest 30. september 2014. 
De følgende sider indeholder vigtig information og oplysninger, så blad lystigt videre og 
sug til dig. 
Slutteligt vil jeg og bestyrelsen ønske alle en god eftersæson og et foreløbigt tak for i år. 
Jeg har som ny formand mødt megen venlighed og hjælpsomhed fra såvel den siddende 
bestyrelse som medlemmer – og ikke mindst fra den tidligere formand Amy Lauridsen, der 
har stillet sin store viden til rådighed og sin dør åben for alle mulige og umulige spørgsmål, 
- tak til jer alle sammen. 
Fortsat god sæson. 
 
Venlig hilsen 
Peter Beck 
Formand 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beboelse (overnatning):  
Al beboelse i haverne fra 31. oktober 2014 og frem til sæsonstart d. 1. april 2015 er ikke 
tilladt. Der henvises til lejekontrakten med Københavns kommune. 
 
Hække:  
Alle hække, også side og baghække, skal være klippet senest 15. september 2014. Husk 
at hæk højden for forhække er højst 160 cm. og hække ud til Kongelundsvejen og 
mellemgangene højst er 180 cm. Det anbefales at klippe hækkene ca. 10 cm længere 
ned, så de ikke vokser over de ovennævnte højder. Da det er konstateret at flere haver 
ikke overholder hæk højden, anmodes der venligst om at haveforeningens reglement 
overholdes. Hækkene skal også klippes ind, da de nogle steder er meget brede.  Samtidig 
en venlig opfordring om at luge for vildtfarende blomster, buske m.m. i hækkene. 
 
Træer: 
Alle træer, der hænger ud over vejen eller stierne, skal beskæres i løbet af efteråret eller 
vinteren. Saml venligst nedfalden frugt op fra vejen. Husk at skovtræer ikke er tilladt, og at 
bestyrelsen kan udstede påbud om fældning ved eventuel henvendelse fra naboer, der er 
generet af høje træer, som skygger og forhindrer lys og vækst i deres haver! 
 
Affald:  
Dagrenovation afhentes sidste gang torsdag d. 30. oktober 2014. 
Der mindes om foreningens lille containerplads, hvor aviser, papir, batterier, flasker, samt 
dåser uden pant kan afleveres i de respektive beholdere. 
Der anmodes også om, at det rygende folk ikke efterlader filterstykket fra cigaretten på 
gange og festplads. Det ser ikke pænt ud samtidig med, at de er meget lang tid om af 
forgå. Vær med til at holde Søndervang pæn og ren.   
Vedrørende container til storskrald og grøntaffald henvises til opslagstavlen og 
hjemmesiden. 
  
Lågerne:  
Ifølge vores reglement skal vores låger være aflåsede fra d. 1. november 2014 ved både 
ind - og udkørsel frem til 1. april 2015. Dette er vigtigt for at forebygge indbrud. 
 
Haveleje:  
Husk, at havelejen skal være betalt senest d. 1. september 2014. Vi opfordrer alle til at 
tilmelde sig PBS.  
 
Vandlukning:  
Der lukkes for vandet senest lørdag d. 1. november 2014, hvis det er muligt på grund af 
vejret. Følg med på foreningens opslagstavle og hjemmeside. Samtlige vand- og 
stophaner skal denne dag være lukkede.  
 
Foreningens veje:  
Fra d. 31. oktober 2014 og til d. 31. marts 2015 vil pullerterne være sat op for at skåne 
vores veje. 
Der bliver kun mulighed for kørsel til og fra festpladsen - gang C. Undgå venligst parkering 
på festpladsen, for at skåne denne. 
 



 
Nybygning; udbygning; ombygning: 
Det er nødvendigt at minde om, at bestyrelsen skal kontaktes i god tid inden der 
påbegyndes nybygning, udbygning, ombygning samt nedlæggelse af tanke. Alt byggeri 
skal godkendes i kredsen. Læs også foreningens reglement.  
 
Kredskontoret: 
Toftegårds Allé 42, 2500 Valby.  Åbningstid 17:00 – 19:00. Tlf. 35 82 19 00. 
Den sidste onsdag i måneden er der lukket. 

 
Præmiehaver 2014 

 
Følgende medlemmer i Søndervang er af Kolonihaveforbundets konsulent udvalgt 
til præmie for deres have i indeværende sæson: 
 
Tina Sterling Lentz   Have 61 33 point 
Kirsten og Kurt Heller   Have 71 33 point 
Ulla og Tom Algreen-Petersen Have 42 32 point 
Lene og Carit Zøllner   Have 102 32 point 
 
Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: 
 
Ingrid og Børge Hartvigsen  Have 55 31 point 
Winnie F. Norbrink   Have 11 30 point 
Eva og Jimmi Jensen   Have 43 30 point 
Hanne Sund og Jens Nøhr  Have 139 30 point 
 

Nyt – ”Konsulentens Pris” 
 

I år er det i Kolonihaveforbundet vedtaget, at derud over ovenstående 
Præmieringer også skal præmieres én have, som Havekonsulenten alene udvælger 
blandt alle haveforeninger i Kreds 1 – og vinderen er: 
 

Frits Lauge Nielsen, have 134, HF Søndervang. 
 

 
  

Vi ønsker alle tillykke med det flotte resultat 
Bestyrelsen 

 
 
Flytning:  
Husk, ved flytning, forkert adresse el.lign., at meddele dette til formand eller kasserer. 
Se sidste side i efterårsbrevet. 
 
 
 



Dyrehold:  
Hunde skal føres i snor på foreningens område hele året og har ikke adgang til 
foreningshuset. Ekskrementer skal altid straks opsamles af hundens fører. Katte bør 
holdes indenfor egen have. Det er forbudt at fodre katte på foreningens område, jfr. 
foreningens reglement som gælder hele året. 
 
Skydning af skadevoldene vildt:  
Der er bestilt skydning af skadevoldene vildt (krager, ræve og husskader) i perioden 31. 
oktober 2014 til 28. februar 2015 fra solopgang til kl. 10.30. 
 
Venteliste:  
Ventelisten er lukket. 
 
Internliste: 
For at blive optaget på internlisten - enten til et bestemt hus eller om tilbud til et af de huse, 
det bliver sat til salg, skal man have boet i foreningen i 2 år. Det koster kr. 100,00 at blive 
skrevet på internlisten. 
Alle huse, der bliver sat til salg i foreningen, bliver tilbudt til internlisten, når opsigelsen er 
modtaget og haven vurderet.  
 
Pligtarbejde: 75 år:  
Alle der over 75 år og ikke ønsker at deltage i pligtarbejde, bedes henvende sig til 
bestyrelsen. 
 
Marketenderiets åbningstider: 
Fra 1. maj til 31. august: 
Mandag-fredag:  kl. 10.30-13 & kl. 15.00-19.00 
Lørdag- søndag kl. 10.30-19.00 
 
Fra 1. september til 15. september: 
Mandag-fredag: kl. 11.00-13.00 & 16.00-18.00. 
Lørdag & søndag:  kl. 10.30-17.00. 
 
Marketender er: Preben Sørensen, have 113. 

  
 

Med venlig hilsen 
 

BESTYRELSEN 



HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP 
 
 
BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 
Formand – salg og overdragelse af haver - foreningens område – kontakt til kreds og 
forbund: 
Peter Beck – have 100 
Bredagervej 19,2,tv -2770 Kastrup 
31 58 11 68 
 
Kasserer – medlems- og venteliste – forsikring - foreningens område: 
Jutta Haahr – have 12 
Njalsgade 67,4,tv - 2300 København S 
24 48 64 08 
 
Næstformand – pligtarbejde – byggesager - foreningens område: 
Kim Koblauch – have 111 
Svinget 28, 2. th. - 2300 København S 
32 54 43 06  mobil: 29 60 46 56   
 
Sekretær - hjemmeside – foreningshus/udlejning – samarbejde med klubberne – 
pumpelaug – nøgler - foreningens område:     
Anne Kitte Mortensen - have 94  
Stefansgade 41,2,tv – 2200 København N 
mobil: 30 23 62 97   

Bestyrelsesmedlem – foreningshus/udlejning – samarbejde med klubberne – 
byggesager – foreningens område: 

Thomas Sund – have 133 
Stevnsgade 33 st. th 
2200 København N 
20 94 50 41 

Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde – foreningens område: 

Carit Zoellner – have 102 
Njalsgade 1, st,tv – 2300 København S 
23 49 97 37 
 
Bestyrelsesmedlem – forsikring – pligtarbejde - foreningens område: 
Per Hester – have 51 
Amagerbrogade 166, 3 tv. – 2300 København S 
29 92 69 86 



  



 
 
 

HF. Søndervang, Kongelundsvej 211, 2770 Kastrup 
 

Rettelsesblad. 
 

Have nr.:  ______________________________________________ 
  
 
Fornavne:  ______________________________________________ 
 
Efternavne: ______________________________________________ 
 
Adresse:  ______________________________________________ 
 
Post nr:  ____________________ By _______________________ 
 
Telefon:  ____________________ Mobil ____________________ 
 
E-mail:  ______________________________________________ 
 


