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Kære medlemmer 
 
Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende 
Søndervangs Forårsbrev. Jeg håber, at alle vil give sig tid til at læse materialet, da det indeholder 
mange nyttige oplysninger. 
 
I skrivende stund har vi ikke haft indbrud i vore haver, jeg håber dette heller ikke sker i den sidste 
periode af vintersæsonen. Det er vigtigt, at vi alle fortsat husker at låse vore låger, når vi bevæger os 
ud og ind i foreningen – dette gælder såvel gående som kørende – det skal være så besværligt som 
muligt for de ubudne gæster. Hvis uheldet er ude, og der har været indbrud, skal man henvendes sig 
til bestyrelsen for at få en skadesanmeldelse samtidig med, at der skal ske henvendelse til Politiet på 
Hørhusvej, Station 4 for en anmeldelse. 
Konstaterer man indbrud i anden have end egen, kontaktes pågældende have eller bestyrelsen, 
således at der kan foretages de fornødne ting. 
 
Fra den 1. april, når havesæsonen starter, har alle pligt til at begynde renholdelse af haven, så her 
henvises til Søndervang reglement. Samtidig opfordres alle til jævnligt at gennemrive gangarealet 
uden for egen have, således at vi undgår for mange huller i vejene. Vejene er på denne årstid så 
fugtige, at de er nemme at gå til! 
 
Så vil jeg gerne ønske alle en god havesæson og på gensyn i vores dejlige haveforening. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Amy Lauridsen 
formand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Betaling af haveleje: 
 

Med dette brev fremsendes indbetalingskort til haveleje. Bemærk venligst, at seneste rettidige 
indbetaling af haveleje m.m. er den 1. marts 2006. 

 
Åbning af vandet – lidt gode råd fra vandholdet: 
For at alle haver kan have vand 1. april, er det en god ide at være opmærksom på følgende: 
 
Billige kugleventiler, der købes i byggemarkeder, er ikke egnet til udendørs brug. De springer i 
frosten, så de bør derfor udskiftes. 
 
Hver have skal selvstændigt have en stophane. Stophanen skal være placeret i bagskellet og være let 
tilgængelig. 
 
Hvis stophanen ligger i jorden, skal der laves en kasse omkring den, så det er let at komme til den. 
 
Stophanen skal kunne lukkes uden brug af værktøj. 
 
Der bør kun være en tilslutning på hovedstrengen. 
 
Baghaven må ikke være en losseplads, så vandholdet ikke kan komme til at reparere hovedstrengen. 
 
Sørg for at få tømt rørene om vinteren evt. med en ekstra ventil lige før stophanen. 
  
For at undgå vandskader i de enkelte huse samt vandspild er det vigtigt, at alle vandhaner 
samt stophaner er lukkede i ugen op til vandåbningen, dvs. fra den 20. marts 2006. 
 
Det er også vigtigt, at låger og gårde ikke er aflåste. Stophanen skal være synlig. Hvis den er svær 
at finde, må du meget gerne markere stedet tydeligt! 
 
Såfremt vejret tillader det, håber vi, at der vil være vand i vore haner lørdag den 25.marts 
2006. 
 
Samme weekend bliver kæderne taget af. 
 
Vanding: 
Det er vigtigt, at vandingsbestemmelserne i vores reglement overholdes. 
Medlemmer med lige have nr. må kun vande på lige datoer. 
Medlemmer med ulige have nr. må kun vande på ulige datoer. 
Det er da nemt at huske! 
På vandingsdagen, der begynder kl. 24.00 er vanding med slange tilladt, men slangen skal holdes i 
hånden. Vanding med turbine er ikke tilladt. 
Herudover er vi selvfølgelig underlagt de kommunale restriktioner. 



Vanding af græsplæner er forbudt. 
 
Udenfor sæsonen kan du hente vand ved vandposten ved hovedindgangen . 
 
Foreningens veje: 
Fra 1. april opfordrer vi alle medlemmerne til jævnligt, dog mindst hver søndag, at gennemrive 
vejstykket uden for egen have. Dette for at undgå de mange huller og ujævne veje. 
 
Grus til vejene: 
Grus til vejene kan frit afhentes på festpladsen.  
 
Sæsonåbning: 
Vi fejrer sæsonstart mandag den 1. maj kl. 13.00 på festpladsen. Der bliver hyggeligt samvær på 
festpladsen med kaffe, te samt en lille en. Sodavand til børnene. 
 

 
Storskrald 

 
 
Lørdag den 8. april og søndag den 9. april bliver der opstillet containere på festpladsen til 
storskrald og grønt affald. Affaldet kan afleveres lørdag mellem kl. 9-15 samt søndag mellem  
kl. 9-12 i de respektive containere. Det er ikke tilladt at benytte containerne tidligere eller 
senere end de nævnte tidsrum. 
Det grønne affald må ikke være mere end 10 cm i diameter og 120 cm langt, men ingen rødder. 
Både grønt affald og storskrald er forbeholdt de medlemmer, der ikke selv har mulighed for at få 
kørt deres affald væk. Det er ikke tilladt at ”aflevere” et helt hus. 
Har du først læsset din bil eller trailer, bedes du køre til en af de nærmeste containerpladser med 
affaldet. 
 
Affald:  
Hårde hvidevarer henvises til de nærmeste containerpladser. 
Maling og kemikalier henvises til farvehandlere eller kommunens MILJØBIL. 
Asbest skal afleveres til Kommune Kemi efter aftale med kommunens miljøafdeling. 
Fliser og jord afleveres på genbrugsstationerne. 
Flasker, aviser og batterier afleveres i de respektive containere, der er opstillet for enden af 
foreningshuset. 
 
Generalforsamling: 
Generalforsamling afholdes søndag den 30. april kl. 11.00 i foreningshuset. 
 
 

Post fra foreningen: 
 Al post til haveejerne i sæsonen fra 1. april-30. september 
 uddeles på haveadressen. Der skal derfor erindres om, at der skal 
 være en postkasse ved lågen ved hver have. Dog vil indkaldelse til gene- 
 ralforsamling blive sendt til vinteradressen. 
 
 
 
 



Pligtarbejde: 
Ifølge foreningens reglement er medlemmer under 75 år forpligtet til at deltage i pligtarbejde. 
Unddragelse af pligtarbejde medfører bod. 
Se vedlagte meddelelse om datoer m.m. 
 
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. 
 
 
 

Dagrenovation: 
 Der vil blive afhentet køkkenaffald hver onsdag  og torsdag  i sæsonen. 
 Første gang onsdag den 5. april. Sidste gang torsdag den 28. september. 
 
 
Kontortid i H/F Søndervang: 
Henvendelse til bestyrelsen bedes så vidt muligt foregå på kontoret på festpladsen i kontortiden 
hver tirsdag mellem kl. 18.00 –19.00 i sæsonen, første gang den 2. maj og sidste gang den 29. 
august. 
 
 
Kreds 1 – kontortider:  
Kredskontoret holder åbent hver onsdag kl. 17.00-19.00, undtaget den sidste onsdag i hver måned. 
Kredsformand: Preben Jakobsen, Jagtvej 115, 1., 2200 København N. – 3582 1900. 
 
Husk: 
At følge med på foreningens opslagstavler på foreningshuset og ved hovedindgangen ved 
Kongelundsvej. Breve og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen ved kontoret. 
 
 

Biblioteket: 
Hver søndag mellem kl. 11.00-12.00 i sæsonen kan der lånes bøger  

fra start den 4. juni til og med den 27. august.  
 
 
 
Udlejning af Foreningshus, stole og borde. 
Til private fester kan foreningshuset, hvide stole og hvide borde lånes ved henvendelse i 
kontortiden. Husk at bestille i god tid. Stole og borde må ikke tages med ud af foreningen. 
 
 



Kørsel i haveforeningen: 
Der må ikke parkeres i havegangene, og der henstilles til at 
ensretning og max. 10 km hastighed i havegangene overholdes. 
Parkering på festpladsen er forbudt. 
 
Havevandring: 
 Der vil være havevandring med havekonsulent Lise Lotte Juhl Jensen i løbet af sæsonen. 
 
Hække: 
Ifølge foreningens reglement må alle forhække ikke være over 160 cm. Husk derfor at klippe ned til 
150 cm., de vokser hurtigt op igen. Ja, det er absolut tilladt at klippe længere ned, således at vi alle 
kan se de pæne haver. Sidehække og hække ud til Kongelundsvej og mellemgangene må ikke være 
over 180 cm, når de er vokset op.  
 
Renholdelse af haver 
Haverne skal til stadighed holdes fri af ukrudt. Ligeledes skal havegang ud til midten af vej eller til 
anden hæk, være fri for ukrudt og gennemrevet senest hver søndag i havesæsonen. 
 
Nybygning – udbygning – ombygning – nedlæggelse af tank. 
Hvis du går med byggeplaner vedrørende dit nuværende havehus, så kontakt straks bestyrelsen i 
kontortiden inden du starter. Det skal bemærkes, at tegninger over nybygninger samt udvidelser  
skal indsendes til godkendelse i Kolonihaveforbundet. Tanknedlæggelse skal godkendes af 
kommunen. 
 
Venteliste: 
Ventelisten er lukket indtil den kommer under 50 personer. 
 
Der henvises i øvrigt til foreningens reglement. 
 
Arrangementskalender for sæsonen 2006. 
 
5.marts Evt. vandåbning.  

Aktivitetsklubben arrangerer morgenmad i foreningshuset. Der bliver opsat 
tilmeldingsliste i marketenderiet. 

30.april Generalforsamling 
1. maj Sæsonåbning 
13. maj Billardturnering 
14. maj Sæsonstart for kegler 
16.juni Kegleturnering Selandia 
17. juni Viseaften 
23.juni Skt. Hans 
8. juli Skovtur (Ud i det blå) 
16.juli Loppemarked 
21.juli Kegleturnering Nordrevang 
19. august Høstfest 
25. august Kegleturnering Søndervang 
26.august Billardturnering 
1. september Kegleafslutning 
2. september TUT-Cup 
3. september Børnekegler   



 
Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. 
 
Kontaktpersoner: 
Kegleklubben: Susi Manniche, have 82. 
Aktivitetsklubben:  Winnie Norbrink, have 11. 
 
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 ØNSKER JER ALLE EN GOD SÆSON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJEN 211, 2770 KASTRUP 

 
 
BESTYRELSEN – SØNDERVANG. 
 
Formand: 
Amy Lauridsen – have 150 
Artillerivej 44,4.tv – 2300 København S 
32 54 63 58     Have: 32 50 71 91 
 
Næstformand – pligtarbejde –foreningens område – Foreningshus/udlejning – haver: 
Poul-Erik Knoblauch – have 27 
Gildbrostien 11,st.th – 2635 Ishøj 

  mobil: 50 58 70 54    
 
Sekretær – haver: 
Anne Kitte Mortensen have - 94 
Stefansgade 41,2.tv – 2200 København N 
36 96 62 97   
 
Kasserer – medlems- og ventelister: 
Irene Skaarup – have 118 
Kirkegårdsvej 24,2.th – 2300 København S 

  mobil: 40 73 78 47 
 
Arbejdsområde: Byggesager – pligtarbejde – foreningens område – pumpelaug – haver 
Kim Koblauch – have 69 
Svinget 28,st.tv – 2300 København S 

mobil: 29 60 46 56 
 
Arbejdsområder: Foreningshus/udlejning – samarbejde m/klubberne – pligtarbejde – haver: 
Erik Wie Andersen – have 129 
Kongedybet 23,5.- 2300 København S 

  mobil:  20 63 79 78 
 
Arbejdsområder: Foreningshus/udlejning – samarbejde m/klubberne – pligtarbejde – nøgler 
– forsikring - haver: 
Fillip B.Laursen – have 1 
Højdevej 55,4.tv – 2300 København S 
32 55 79 03      
 
 
Juli 2006 
 

        


