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Fire års kamp fra Kolonihaveforbundets side bærer nu frugt. 

Den 3. juni 2013 vedtog folketinget ved 3. behandling ”Lov om ændring af lov om kolonihaver”, en 

lovændring som var fremsat af Ida Auken og fulgt helt til døren af Kolonihaveforbundet. 

Dette betyder, at udlejning af arealer til kolonihaveformål kan ske til en pris, der er lavere end 

markedsprisen. Det blev også besluttet, at der skal føres og anvendes en offentligt tilgængelig 

ventelise, som enhver skal kunne optages på, at det koster et gebyr at stå på listen samt at man er 

fyldt 16 år for at kunne stå på listen. Det er fortsat mulighed for at overdrage haver til slægtninge i 

ret op- og nedstigen linje, ægtefælle, registrerede partner eller sidstnævnte personers slægtninge i 

ret op- og nedstigende linje. 

 

Selv om loven indebærer afskaffelse af kravet om markedsleje, kan vi ikke bare regne med at 

Københavns Kommune ændre de fremsendte lejeforhøjelser. MEN et er sikkert 

Kolonihaveforbundet kæmper videre, og der vil fremadrettet blive forhandlet med henblik på at 

sænke den planlagte lejeforhøjelse fra 2017. Kolonihaveforbundet er helt opmærksomt på, at 

kommunevalget nærmer sig, og at der er mulighed for at udnytte denne situation. 

 

Havesæsonen er i fuld gang, og der er allerede gået 3 måneder af sæsonen. Haverne er i blomst, og 

der er noget at se til, hvis man vil have en velplejet have. 

 

I løbet af uge 24 kommer Mejlgården på havevandring i Søndervang for at udvælge de haver, som 

indstilles til præmie i indeværende år. Søndag den 16. vil en gruppe medlemmer fra Søndervang 

besøge Mejlgården for at udvælge præmiehaver der. Materialet sendes efterfølgende til kredsens 

havekonsulent til endelig bedømmelse, hvilket vil ske i løbet af juli måned. 

Traditionen tro har vi inviteret havekonsulent Lise-Lotte til Søndervang mandag den 1. juli, hvor 

hun vil deltage i en havevandring sammen med de medlemmer, som ønsker at deltage. Det plejer at 

være en hyggelig og lærerig aften. 

 

Juni måned betyder også, at det er tid til at få klippet hække. Mange hække trænger til at blive 

klippe kraftigt ind og ned, så jeg håbe, at mange vil få dette gjort. Hække har godt af at blive klippe 

ind samtidig med, at det er nødvendigt, da vejarealet ellers bliver for smalt. Husk også at få klippet 

hækken ned til korrekte høje ca. 150-155 cm, således at hækken ikke vokser højere op en 160 cm 

som nævnt i foreningens reglement samtidig med, at det så giver mulighed for at se de dejlige 

haver. Få ved samme lejlighed klippet de træer til, som hænger ud over stier og veje. 

 

Skt. Hans aften bliver der som vanlig et mindre arrangement på festpladsen med bål og hygge.  

 

Jeg håber, at alle vil få mange gode timer i kolonihaven i sommerens løb med hygge og samvær, 

hvor der også ind imellem bliver tid til de mange praktiske gøremål, der nu følger med, når man har 

en kolonihave. Som vanlig vil jeg opfordre til, at sommerbrevet bliver læst godt igennem, da der er 

mange gode og nyttige oplysninger at læse. 

 

Mange sommerhilsner med ønsket om en god sommer til alle. 

 

Amy Lauridsen 

formand 

 

 

 

 



 

 

JUNI 2013 

 

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. 

 

Skt. Hans aften: 

Vi mødes søndag 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. 3. august, afholdes 1. høstfestudvalgsmøde mandag  

d. 17. 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 14. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på biblioteket tirsdag  

d. 9. juli købes en bod, der består af et bord og en plads for 50 kr. 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. 5. august i foreningshuset. Klubberne står for det. 

 

Havevandring: 

1. juli 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 hjemmebag 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! 

 
Renovationsselskabet samt Københavns kommune har klaget over at et sted på D-gangen mellem 

festplads og Kongelundsvej, er der en haveejer som har tømt indholdet af sit toilet i skraldespanden. 

Dette MÅ ikke ske mere. 

 

Tømning af tanke: 

Foreningen kan anbefale Kongelundens Slamsuger Service, tlf. 40 41 38 07. En tømning 

koster 700 kr. ved kontant afregning og 800 kr. ved betaling på girokort. 

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 havepolls 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 3. september.  

 

Biblioteket: 

Biblioteket er åbent hver tirsdag kl. 19-20 fra d. 6. juni til og med  

torsdag d. 29. 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 2013. 

 
14. juni Kegleturnering (Søndervang, Nordrevang eller Selandia)  

23. juni Skt. Hans aften  

29. juni Billard turnering mod Hjorten  

1. juli Havevandring 

6. juli Musik aften  

12. juli Kegleturnering (Søndervang, Nordrevang eller Selandia)  

14. juli Loppemarked  

3. august Høstfest  

5. august Bankospil  

11. august Klunsemesterskab  

16. august Kegleturnering (Søndervang, Nordrevang eller Selandia)  

30. august Kegleafslutning  

1. september Børnekegler og Trio  

6. september Fodbold  

7. september TUT – Cup  

21. september Billard turnering mod Falken  

2. november Vandlukning – hvis vejret tillader det 

 

Se endvidere kalenderen i foreningshuset. 

  

Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. 

 

 

 

 



Kontaktpersoner: 
Kegleklubben:  Susie, have 82 

  Tina, have 86 

 

Aktivitetsklubben: Inco, have 110 

Thomas, have 133 

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: 
Amy Lauridsen - have 150 

 

Kasserer – medlems- og venteliste – foreningens område: 
Jutta Haahr – have 12 

 

Næstformand – byggesager - forsikringer - foreningens område: 

Peter Beck – have 100  

 

Bestyrelsesmedlem - sekretær - hjemmeside – pumpelaug – nøgler - foreningens område:     

Anne Kitte Mortensen - have 94  

 

Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde – byggesager – foreningens område: 

Kim Koblauch – have 111 

 

Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde – samarbejde med klubberne – foreningens område: 

Carit Zollners – have 102 

 

Bestyrelsesmedlem – forsikringer – foreningshus/udlejning – samarbejde med klubberne – 

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 14. juli 2013 

       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. 9. juli kl.: 18:00 – 19:00 på foreningens bibliotek. 


