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Kære medlemmer                                                                                                       august 2010 

Vi har nu taget hul på sidste del af havesæson 2010, men det kan jo ikke forhindre os i fortsat at 
have mange gode timer i vores dejlige kolonihaver.

På forsiden af dette efterårsbrev, kan man se foto af 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.

Jeg har fået mange spørgsmål om kloakering. Hvornår går Københavns Kommune ind og foretager 
dette? Vi hører om, hvordan nabo kommunerne er begyndt at kloakere i deres kolonihaver. Jeg kan 
godt forstå de mange spørgsmål. Nogle står over for at skulle tage stilling til, om de vil investere i 
en godkendt lukket tank samtidig med, at andre tænker på de mange penge, en kommende 
kloakering vil koste. Jeg har ikke det endelige svar på spørgsmålet, men jeg har netop haft en 
samtale med Kolonihaveforbundet, hvor af det kan konkluderes, at der i hvert fald ikke sker noget 
de første 5 år. Dog er det sikkert, at der på et eller andet tidspunkt efter 2015 vil blive kloakeret, det 
kræver de miljøkrav, som vi har i dag og det er vel også rimeligt. 

Så har mange sikkert læst om lejestigning i pressen. Nogle mener at det er i strid med 
Kommunalfuldmagten, at vi ikke betaler mere i leje til Københavns Kommune, der nævnes 
konkurrenceforvridning. Til dette kan jeg oplyse, at der ikke sker nogen nævneværdig stigning af 
vores leje til kommunen i de kommende år, idet vi har en lejekontrakt som binder frem til 2017. Til 
den tid vil der formentlig ske væsentlige ændringer i vores lejeforhold, men disse forhandlinger 
tager Kolonihaveforbundet sig af, og vi vil løbende bliver orienteret om forløbet.

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.
Jeg håber også, der har været mulighed for både hygge og arbejde i egen have sammen med venner 
og familie. Inden vi ser os om, bliver det igen forår og april, hvor vi kan flytte ud og igen mødes i 
Søndervang.

Tak for en god sæson 
venlig hilsen

Amy Lauridsen
Formand



Bestyrelsen svar til underskriftsindsamling vedr. nye stophaner i de enkelte haver.

Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde d. 20.7.2010, behandlet underskriftsindsamlingen vedr. 
vandholdets gennemgang af stophaner i de enkelte haver. 
Det fremgår af den skrivelse der har været med rundt til underskriftsindsamlingen, at forslaget ikke 
har været behandlet på generalforsamlingen. Det er ikke korrekt, forslaget blev læst op af dirigenten 
og efterfølgende var der en kort debat omkring dette, hvilket også fremgår af referatet fra 
generalforsamlingen.
Grundet vores nuværende vedtægter, kan forslag der modtages ikke nå at blive udsendt sammen 
med indkaldelsen, dette håber bestyrelsen, at få lavet om ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen har igen set på forslaget der blev vedtaget og har draget følgende konklusion:

• Alle stophaner der er uvirksomme skal udskiftes inden vandåbning 2011.

• Alle stophaner der ikke sidder i skel skal opmærkes eller flyttes til skel.

• Alle haver skal have deres egen stophane.

• Hvis stophanen skal udskiftes eller flyttes, skal den placeres 20 – 50 cm over jordoverflade, 
samt være V.A. godkendt stophaner.

For nuværende stophaner under jordoverflader gælder følgende:

• Alle stophaner under jord skal være frie ned til hovedvandledningen og skal være frie i en 
diameter på 40 cm.

• Alle stophaner under jord skal være mærket med et skilt, så de kan findes af vandholdet.

• Der skal være låg eller lignende over stophanen, så hullet ikke fyldes med jord, sne, o. lign.

Fremtidige forhold vedr. stophaner der er defekt.

Såfremt vandholdet ved åbning af vandet konstaterer defekte stophaner, og det bliver nødvendigt at 
proppe stregen af, vil regningen for dette arbejde blive udskrevet til den enkelte have. 
Bestyrelsen håber med dette brev, at have klarlagt de eventuelle misforståelser, der måtte være 
opstået i forbindelse med gennemgang af stophanerne, i de enkelte haver.

Mvh
Bestyrelsen 



Beboelse: 
Al beboelse i haverne efter ovennævnte dato og frem til sæsonstart d. 1. april 2011 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 2010. 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 på vejen.

Affald: 
Dagrenovation afhentes sidste gang d. 30. september 2010. 
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.  
Der opstilles 1 container til hæk affald og 1 container til storskrald lørdag d. 11. september 
fra kl. 9-12 og søndag d. 12. september 2010 fra kl. 9-12. Containerne bliver lukket når de er 
fyldte. Disse tider skal overholdes. Sorte sække skal tømmes.

Lågerne: 
Ifølge vores reglement skal vores låger være aflåsede fra d. 1. oktober 2010 ved både ind - og 
udkørsel. Dette er vigtigt for at forebygge indbrud.

Haveleje: 
Husk, at havelejen skal være betalt senest d. 1. september 2010. 

Vandlukning: 
Der lukkes for vandet lørdag d. 23. oktober 2010, AFHÆNGIG AF VEJR. Samtlige vand- og 
stophaner skal denne dag være lukkede. 

Foreningens veje: 
Fra d. 31. oktober 2010 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.

Havepavilloner og terrasser med overdækning:
Flere i vores haveforening har anskaffet sig en eller anden form for overdækning af deres terrasse 
eller har købt en havepavillon. Bestyrelsen vil minde om at disse skal have taget deres ”tag” af når 
sæsonen er slut. 
Bestyrelsen vil lige kigge rundt når tiden nærmer sig, og de enkelte haver vil få besked hvis ikke det 
er pillet ned senest d. 23. oktober 2010.

Kredskontoret:
Kredskontoret er flyttet fra Jagtvej 115 til Toftegårds Allé 42, 2500 Valby.

Præmiehaver 2010:
Følgende medlemmer i Søndervang er af Kolonihaveforbundets konsulent udvalgt til præmie for 
deres haver i indeværende sæson:

Det skal nævnes, at Yvonne & Johnni har gjort sig fortjent til ærespræmie!

Yvonne og Johnni Nielsen Have   99 34 point
Frits & Inge Lauge Nielsen Have 134 33 point
Jan P. Schneider Have   57 32 point
Anne-Lise de Renouard Have 103 32 point

Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget:

Kirsten Sørensen Have   89  31 point     
Grith Hellemann Have 156 31 point
Lone & Steen Carstensen Have   17            29 point
Ruth & Gunnar Larsen Have   72 29 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 30. oktober 
2010 til 28. februar 2011 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.

Andespil:
Lørdag d. 4. december kl. 11.00 vil Kegleklubben holde julehygge med gløgg og æbleskiver. 
Kl. 12.00 er der andespil. 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN



HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

BESTYRELSEN - SØNDERVANG:

Formand; samarbejde med klubberne; foreningens område:
Amy Lauridsen - have 150
Artillerivej 44,4,tv, - 2300 København S
32 54 63 58  

Næstformand; sekretær; hjemmeside; udlejning foreningshus; foreningens område:    
Anne Kitte Mortensen - have 94 
Stefansgade 41,2,tv, - 2200 København N

mobil: 30 23 62 97

Kasserer; medlems- og venteliste; foreningens område:
Michael Holm Nielsen – gave 160
Rubinsteinsvej 3, 3,th 2450 København SV

mobil: 21 47 64 94

Bestyrelsesmedlem; pligtarbejde; byggesager; foreningens område:
Kim Koblauch - have 111
Svinget 28, 2. th. - 2300 København S

mobil: 29 60 46 56

Bestyrelsesmedlem; nøgler; pligtarbejde; foreningens område:
Dan Heino Jensen - have 60
Grækenlandsvej 105 st. tv – 2300 København S

Mobil: 60 91 71 56

Bestyrelsesmedlem; haver; foreningens område:
Christel Weiss - have 3 
Arnold Nielsens Boulevard 6, 1. tv - 2650 Hvidovre
36 77 61 72 Mobil: 42 78 09 10

Bestyrelsesmedlem; pligtarbejde; byggesager; samarbejde med klubberne; foreningensområde:
Thomas Sund - have 133
Fensmarksgade 22, 4. tv - 2200 København N

Mobil: 20 94 50 41





HF. Søndervang, Kongelundsvej 211, 2770 Kastrup

Rettelsesblad.

Have nr.: ______________________________________________ 

Fornavne: ______________________________________________

Efternavne:______________________________________________

Adresse: ______________________________________________

Post nr: ____________________ By _______________________

Telefon: ____________________ Mobil ____________________

E-mail: ______________________________________________
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