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Kære medlemmer                                                                                                                juni 2007  
 
 
Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i 
kolonihaven. Der er mange gøremål og aktiviteter nu, hvor sommeren er startet, så det er en god 
ting at læse dette sommerbrev godt igennem! 
 
Bestyrelsen har fået en del henvendelser omkring badepool i vore haver. Der er blandt andet  blevet 
stillet spørgsmål om, hvor store de må være, og om hvor tit der må udskiftes vand i dem. Nogle har 
også nævnt, at der kan opstå problemer, hvis der går hul på en pool.  
 
Bestyrelsen har derfor drøftet dette spørgsmål, idet emnet ikke er omtalt i Søndervangs vedtægter 
og reglement og anbefaler, at man kun har pool med max 5.000 liter. Der skal gøres opmærksom 
på, at haveforeningens vandforbrug afregnes kollektivt samtidig med, at det er haver vi har - ikke 
små svømmehaller.  
Jeg vil da også pege på, at der generelt sker mange drukneulykker i forbindelse med private pools – 
ja, faktisk flere end der sker ved vore strande. Så jeg kan kun opfordre til agtpågivenhed, husk at 
dække jeres pool over, når det ikke er under opsyn. 
Jeg kan også nævne, at bestyrelsen til næste generalforsamling vil komme med forslag til 
begrænsning af størrelsen af pools. 
 
På generalforsamlingen blev det vedtaget, at Søndervang skal have erstattet de gamle bygninger på 
festpladsen. I den anledning indbydes der til informationsmøde om det forestående byggeri samt 
økonomien. Mødet afholdes i foreningshuset mandag den 9. juli, kl. 19.00.  Der kommer ikke 
yderligere ud før mødet, så husk at notere datoen!  
 
Jeg ønsker alle en god sommer. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Amy Lauridsen 
formand 
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Hækkeklipning: 
Vi nærmer os Skt. Hans og derfor skal samtlige hække været klippet til den 19. 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 16-17. 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:  
 
Hækaffald kan afleveres i containeren på Festpladsen den 16. juni kl. 9:00 - 15:00,  
og d.17. juni kl. 9:00 – 12:00. 
 
Skt. Hans aften: 
Vi mødes lørdag 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.  
 
Høstfest: 
I forbindelse med foreningens høstfest d. 18. august, afholdes første høstfestudvalgsmøde mandag 
d. 25. 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. 
  
Skovtur: 
Lørdag den 7. juli tager Søndervang på skovtur, indbydelse følger. 
 
Loppemarked: 
Den 22. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på kontoret tirsdage den 
10. og 17. 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.30. juli i foreningshuset. Information kommer senere. 
 
Havevandring: 
Den 2. juli 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 ved indgang til dametoiletterne. Udslagstanken skal selvfølgelig 
rengøres efter brug. 
 
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 500 kr. ved kontant afregning og 600 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. 
 
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. 
 
Kontoret: 
Kontoret på festpladsen har åbent hver tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i havesæsonen. Sidste gang bliver 
tirsdag den 11. september. 
 
Biblioteket: 
Biblioteket bag foreningshuset er åbent hver torsdag kl. 19-20 fra den 3. maj til og med  
søndag den 30. august. 
Der kan lånes romaner, fagbøger, kriminalromaner, børnebøger og puslespil.  
Vi opfordrer lånere til at aflevere, hvad der er lånt i det foregående år. 
     
Kredskontoret: 
Kredskontoret har ferielukning hele juli måned. 
 
Brandforsikring: 
De medlemmer, der ikke er med i den kollektive forsikring, bedes fremvise deres 
brandforsikringspolice på kontoret den 19. juni. Der henvises til foreningens vedtægter.  
 
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 2007. 
 
15.juni Kegleturnering i Søndervang 
23.juni Skt. Hans 
30. juni Sangaften 
7. juli Skovtur (Ud i det blå) 
20.juli Kegleturnering i Selandia 
21.juli Billardturnering 
22.juli Loppemarked 
30.juli Bankospil 
18. august Høstfest 
22. august Fodbold 
24. august Kegleturnering i Nordre Vang 
25.august Billardturnering 
31. august Keglefest 
2. september Børnekegler  
8.september TUT-Cup 
12.september  Fodbold 
29.september Klubfest 
 
 
Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre a
 
Kontaktpersoner: 
Kegleklubben: Susi Manniche, have 82. 
Aktivitetesklubben: Winnie Norbrink, have 11. 
 
Aktiviteter i foreningshuset: 
Hver tirsdag og torsdag har foreningshuset åbent for aktiv
Hver onsdag og søndag bliver der spillet kegler. 
Alle medlemmer er velkomne til aktiviteterne. Der henvi
 
 
 

ndet er anført. 

iteter mellem kl. 19 – 22. 

ses til arrangementskalenderen.  



 
Havegangen: 
Som vist på nedenstående tegning, skal du holde havegangen ud for din have. Det betyder, at der 
skal fjernes ukrudt og græs på havegangen helt ind under hækken og ud til midten af vejen eller 
stien. Bor du ved Kongelundsvej eller ved Oliefabriksvej, skal du rense hele vejen. Bor du op mod 
Festpladsen skal der rensens mindst en meter ud fra hækken, hvor der er plads til det. Generelt skal 
vejen rives og vedligeholdes, så huller undgås. 
 

 

 

FORTSAT GOD SOMMER ØNSKES I AF 
BESTYRELSEN I SØNDERVANG: 
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