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Kære medlemmer     Juni 2009 
 
Efter to gode forårsmåneder er havesæsonen i fuld gang, og jeg håber alle allerede har haft mange 
gode timer i kolonihaven med hygge og de mange gøremål, der nu følger med. Som sædvanlig vil 
jeg opfordre til, at sommerbrevet bliver læst godt igennem, da der er mange gode og nyttige 
oplysninger at læse. 
 
Som jeg nævnte på generalforsamlingen har foreningen søgt Danmarks Samfundet om et nyt flag til 
festpladsen. Jeg har nu fået bekræftet, at Søndervangs ansøgning er imødekommet, samt at 
udleveringen vil finde sted Valdemarsdag den 15. juni 2009. Overrækkelsen finder sted ved en 
højtidelighed i Holmens Kirke kl. 19.00, og udlevering af flag og faner vil blive forestået af Hendes 
Højhed Prinsesse Elisabeth. Kultur- og fritidsborgmester i København Pia Allerslev, vil holde talen 
for Dannebrog. Efterfølgende er der faneoptog, der med Værløse Garden i spidsen marcherer 
gennem byen til Rosenborg Eksercerplads. Her afsluttes flagfesten med musicerende. Alle er 
velkommen til at deltage.  
 
I løbet af weekenden den 13.-14. juni vil vor naboforening Mejlgården udvælge de haver som 
indstilles til præmie i indeværende år. I den forbindelse skal jeg nævne, at der i år er indført 2 nye 
præmiekategorier, nemlig Den Børnevenlige Have og Det Miljøvenlige Haveinitiativ. Se nærmere 
andet sted i sommerbrevet!  
 
Efter et års pause er der igen skovtur for foreningens medlemmer. Turen går gennem det skønne 
Sjælland til Holbæk egnen, hvor vi besøger Holbæk andelslandsby. Der er omdelt folder med 
nærmere oplysning og tilmelding til arrangementet.  
 
Jeg vil også nævne, at der er information at finde i sommerbrevet fra foreningens to klubber. 
 
Jeg ønsker alle en god sommer. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Amy Lauridsen 
formand 
 
 
 

 



 
JUNI 2009 

 
Hækkeklipning: 
Vi nærmer os Skt. Hans og derfor skal samtlige hække været klippet til den 21. 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.  
 
Der vil i weekenden den 13-14. juni være medlemmer fra Mejlgården, der skal udtage 
præmiehaverne. Hvis man er interesseret i at deltage i konkurrencen, er det meget vigtigt, at 
hækkene ikke er for høje. 
 
Hækaffald:  
Der kommer container til grønt affald i weekenden d. 13.- 14. juni, begge dage fra kl.9–12. 
 
Skt. Hans aften: 
Vi mødes tirsdag den 23. juni kl. 21.00 på Festpladsen til hyggeligt samvær og ”minibål”. 
Formanden holder tale. Der er sang og lotteri. Der vil som sædvanligt også være lidt godt til 
børnene. Klubberne sørger for grill pølser fra kl.19.00. 
Kontoret er lukket denne dag. 
 
Høstfest: 
I forbindelse med foreningens høstfest d.8. august, afholdes første høstfestudvalgsmøde mandag 
d.29. juni kl. 17.00 i foreningshuset. 
Er der nogle medlemmer der gerne vil bidrage med deres frivillige indsats omkring 
høstfestarrangementet er I meget velkomne. Henvendelse til bestyrelsen tirsdag ml. kl.18-19. 
  
Adresse ændring med mere: 
Se blanket bagerst i sommerbrevet. 
 
Loppemarked: 
Den 12. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på kontoret tirsdage den 
30. juni og 7. juli købes en bod, der består af et bord og en plads for kr. 50.  Kom og vær med, så vi 
kan få en hyggelig dag sammen. 

 
Bankospil: 
Der bliver afholdt bankospil den d. 3. august i foreningshuset. Information kommer senere. 
 
Havevandring: 
Den 22. juni får vi besøg af vores havekonsulent Lise-Lotte Juhl Jensen. Vi mødes ved 
foreningshuset kl. 18.30 og går en tur i haverne og får gode råd om vores eventuelle problemer. Alle 
er velkomne. Der sluttes af med kaffe og the 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. 
 
Vi gør opmærksom på, at ved benyttelse af puslebord, skal bleer lægges i poserne, som ligger i 
puslebordet. 
 
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 600 kr. ved kontant afregning og 700 kr. ved betaling på girokort. 
 
Motorkøretøjer: 
Henstilling af biler på gangene samt på Festpladsen forbudt. Vi opfordrer alle til at overholde det. 
Husk max. 10 km. i timen. 
 
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. 
 
Havepool:  
På generalforsamlingen 2008 blev det vedtaget at der kun må være havepolls optil 5200 l. Se H/F 
Søndervangs reglement § 3 stk. 3. 
 
Kontoret: 
Kontoret på festpladsen har åbent hver tirsdag kl. 18– 19 i havesæsonen. Sidste gang bliver tirsdag 
den 15. september. 
 
 
 



 
Biblioteket: 

Biblioteket er åbent hver torsdag kl. 19-20 fra den 4. juni til og med  
søndag den 27. august. 
Der kan lånes romaner, fagbøger, kriminalromaner, børnebøger og puslespil.  
Vi opfordrer lånere til at aflevere, hvad der er lånt i det foregående år. 
Nye bøger modtages med glæde. 
 
Kredskontoret: 
Kredskontoret har ferielukning hele juli 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 resten af sæsonen 2009. 
 
 6. juni Billardturnering mod Smil 
12. juni Kegleturnering i Selandia 
23. juni Skt. Hans aften 
  4. juli Skovtur 
11. juli Musik aften 
12. juli Loppemarked 
17. juli Kegleturnering i Nordre Vang 
  3. august Bankospil 
  8. august Høstfest 
  9. august Klunsemesterskab  
21. august Kegleturnering i Søndervang 
22. august Billardturnering mod Smil 
28. august Kegleafslutning  
30. august Børnekegler og Trio 
  5. sept. TUT – Cup 
 
 
Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. 
 
Kontaktpersoner: 
Kegleklubben:  Susie Manniche, have 82. 
Aktivitetesklubben: Tommy Andersen, have 144. 
             Karin Mikkelsen, have 79.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



BESTYRELSEN - SØNDERVANG: 
 

Formand – foreningens område – samarbejde med klubberne: 
Amy Lauridsen - have 150 
32 50 71 91 
 
Næstformand – Sekretær – Hjemmeside - foreningens område: 
Anne Kitte Mortensen - have 94  
30 23 62 97 
 
Kasserer – medlems- og venteliste - foreningens område: 
Michael Holm Nielsen – have 160 
21 47 64 94 

Arbejdsområde: Byggesager - pligtarbejde - foreningens område: 
Kim Koblauch – have 111 
29 60 46 56 
 
Arbejdsområde: Foreningens område - pligtarbejde – nøgler: 
Dan Heino Jensen – have 60 
60 91 71 56 
 
Arbejdsområde: Haver - foreningshuset/udlejning: 
Christel Weiss – have 3 
42 78 09 10 
 
Arbejdsområde: Pligtarbejde - foreningens område - samarbejde med 
klubberne: 
Thomas Sund – have 133 
20 94 50 41 
 
 
 
Bestyrelsen træffes tirsdage kl. 18 – 19 på foreningens kontor indtil den 15/9 
2009. 
 

 
 
 

HF. Søndervang, Kongelundsvej 211, 2770 Kastrup 



 
 

Rettelsesblad. 
 
 

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