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Kære medlemmer                                                                                                       august 2011  
 
 
På forsiden af dette efterårsbrev, kan man se foto fra de 4 haver, som er blevet udtaget til 
Kolonihaveforbundets præmie. 8 haver er i juni måned udtaget af vores nabo forening Mejlgården, 
hvorefter materialet er overdraget til havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, som har foretaget den 
endelige vurdering. 
 
I juni måned blev der underskrevet en ny lejeaftale mellem Københavns Kommune og 
Kolonihaveforbundet for Danmark. Aftalen er gældende frem til 2024 og ændre flere af de tidligere 
bestemmelser, som har været gældende for vores haveforening. Den giver blandt andet mulighed 
for lovligt at bo i kolonihaven frem til den 31. oktober, bebyggelsesgraden er ændret til 15 % dog 
maksimalt 60 m2 inklusiv udestuer og udhuse. Fremover vil overdækkede terrasser ikke blive 
regnet med i bebyggelsesgraden – det kræves dog, at den ene side er åben. Der er også indlagt 
lejestigninger frem til 2024.  Husk fortsat at kontakte bestyrelsen ved byggeri af enhver art. 
For at tilgodese de mange spørgsmål som medlemmerne måtte have, inviteres alle til 
informationsmøde 
 

onsdag den 21. september 2011, kl. 18.30 – 20.00 i foreningshuset. 
 

Vi har til denne aften inviteret formand for Kolonihaveforbundet i Danmark Preben Jacobsen og 
næstformand for Kreds 1 Nils Tornbo som vil informere samt svare på spørgsmål. Jeg håber mange 
vil gøre brug af denne direkte information og kan nævne, at vi vil holde foreningshuset røgfrit 
denne aften. Der vil være mulighed for kaffe, te og kringle. 
 
Vi har nu taget hul på sidste del af havesæsonen, og jeg håber, vi går en fin sensommer i møde. Det 
har væren en våd sommer i perioder, men vi må ikke glemme alle de gode dage med både sol og 
varme. Vi har netop afholdt foreningens Høstfest, som var en fantastisk dejlig dag, hvor vejret også 
var med os. Det store loppemarked i starten af juli var også en succes med god stemning, mange 
mennesker samt sol og varme. 
 
September måned betyder også hæk klipning, og jeg vil igen opfordre til, at alle får klippet deres 
hække ned til 1.60 m, således at vi kan se alle de dejlige haver. Det er også vigtigt at få klippet 
hækken ind, således at vi fortsat har plads på vejene, men også af hensyn til hækkens sundhed. 
  
Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. 
Tak til klubberne og de mange medlemmerne der har hjulpet og støttet op om foreningens 
aktiviteter. Det har igen været en fin sæson, hvor jeg håber, der har været mulighed for hygge og 
samvær med venner og familie. 
 
 
Tak for en god sæson  
venlig hilsen 
 
 
Amy Lauridsen 
Formand 
 



 
Informationsmøde:   
Vi har inviteret formanden Preben Jacobsen fra kolonihaveforbundet og næstformand Nils 
Tornbo fra Kreds 1, til et orienteringsmøde vedrørende den ny lejekontrakt med 
Københavns Kommune, onsdag d. 21. september 18:30 har i foreningshuset. 
 
Beboelse:   
Al beboelse i haverne fra 31. oktober 2011 og frem til sæsonstart d. 1. april 2012 er ikke 
tilladt. Der henvises til kontrakt med Københavns kommune samt foreningens vedtægter. 
 
Hække:   
Alle hække, også side og baghække, skal være klippet senest 15. september 2011. 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. Samtidig en venlig opfordring om at rense hækkene for vildtfarende blomster, 
buske m.m. 
 
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. 
 
Affald:   
Dagrenovation afhentes sidste gang d. 30. september 2011. Følg med på opslagstavle og 
hjemmeside, da der i øjeblikket forhandles med Kommunen om forlængelse af perioden. 
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 henvises til opslagstavlen og hjemmesiden. 
  
Lågerne:   
Ifølge vores reglement skal vores låger være aflåsede fra d. 1. november 2011 ved både 
ind - og udkørsel frem til 1. april 2012. Dette er vigtigt for at forebygge indbrud. 
 
Haveleje:   
Husk, at havelejen skal være betalt senest d. 1. september 2011.  
 
Vandlukning:   
Der lukkes for vandet lørdag d. 29. oktober 2011, 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 2011 og til d. 31. marts 2011 vil der være opsat kæder for at skåne 
vores veje. 



Der bliver kun mulighed for kørsel til og fra festpladsen - gang C. 
 
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. Læs også 
foreningens reglement. 
 
 
 
Kredskontoret:  
Toftegårds Allé 42, 2500 Valby.  Åbningstid 17:00 – 19:00. Tlf. 35 82 19 00. 
 

 
Præmiehaver 2011 

 
Følgende medlemmer i Søndervang er af Kolonihavefor bundets konsulent udvalgt 
til præmie for deres have i indeværende sæson: 
 
Gitte Nielsen   Have 137          34 point 
Kirsten Sørensen Have   89 33 point 
Grit Hellemann Have 156 33 point 
Linda og Erik Wie Andersen Have 129 32 point 
 
 
Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: 
 
Heidi Nielsen Have 135          31 point      
Klaus Madsen Have 155 31 point 
Jytte og Thorkild Larsen Have   46          29 poin t 
Helle M. Antonsen og Frederik H. Larsen Have 125 27  point 
  
 

Vi ønsker alle tillykke med det flotte resultat 
 

 
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 2011 til 28. februar 2012 fra solopgang til kl. 10.30. 



 
Venteliste:   
Ventelisten er lukket. 
 
 
Bytteliste:  
For at blive optaget på byttelisten - enten til et bestemt hus eller om tilbud til et af de huse, 
det bliver til salg, skal man have boet i foreningen i 2 år. Det koste 100 kr. at blive optaget 
på byttelisten. 
Alle huse, der bliver sat til salg i foreningen, blive opslået på foreningens opslagstavle. 
Opslaget kommer op, når opsigelsen er modtaget og vil hænge på tavlen i ca. 14 dage. 
 
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. 10.00-13 & kl. 15.00-19.00 
Lørdag:  kl. 9.15-19.00 
Søndag:  kl. 8.00-19.00 
 
Fra 1. september til 15. september: 
Mandag-fredag: kl. 11.00-13.00 & 16.00-18.00. 
Lørdag & søndag:  kl. 10.00-17.00. 
 
Marketender er: Preben Sørensen, have 113. 
  
 
 

Med venlig hilsen 
 

BESTYRELSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP 

 
 

BESTYRELSEN - SØNDERVANG:  
Formand – samarbejde med klubberne – salg og overdr agelse af haver - foreningens 
område:  
Amy Lauridsen - have 150 
Artillerivej 44,4,tv - 2300 København S 
mobil: 25 61 45 50 -  tlf: 32 54 63 58 
 
Næstformand - sekretær - hjemmeside – foreningshus/ udlejning - foreningens 
område:     
Anne Kitte Mortensen - have 94  
Stefansgade 41,2,tv – 2200 København N 
mobil: 30 23 62 97   
 
Kasserer – medlems- og venteliste – foreningens omr åde:  
Jutta Haahr 
Njalsgade 67,4,th - 2300 København S 
mobil: 24 48 64 08 

Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde/haver – byggesager  – foreningens område: 
Kim Koblauch – have 111 
Svinget 28, 2. th. - 2300 København S 
mobil: 29 60 46 56   
 
Bestyrelsesmedlem – foreningens område – nøgler – p ligtarbejde/haver - samarbejde 
med klubberne: 
Helle Beck – have 100 
Bredagervej 19,2,tv -2770 Kastrup 
51 90 74 29 

Bestyrelsesmedlem – pligtarbejde/haver – byggesager – foreningens områd e: 
Carit Rames – have 102 
Njalsgade 1, st,tv – 2300 København S 
23 49 97 37  
 
Bestyrelsesmedlem – forsikringer - pligtarbejde/hav er – foreningshus/udlejning -
foreningens område: 
Per Hester – have 51 
Prinsesse Christines Vej 5, 4,th – 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:  __________________________________________ ____ 
 
 

 


