
HF SØNDERVANG 

SOMMERBREV JUNI 2017 

KÆRE MEDLEMMER 

Sommer, er vel ikke lige i overensstemmelse med det faktiske vejr vi 

er udsat for i denne tidlige del af juni. Men vi er jo hårdføre kolonister, 

der gerne lever lidt primitivt og sætter pris på glæden ved, at kunne 

opholde os i haverne og vore hyggelige kolonihavehuse. 

Kolonister smager godt når man udtaler det. Det er det bedst 

dækkende ord (mener jeg) for at være en del af kolonihavekulturen, 

hvor vi kan flytte fra byen og få kilometer ud på landet for en længere 

periode. Her sitrer atmosfæren af glæde og velvære, og hvor 

Dannebrog vejrer i vinden fra de mange flagstænger, som den 

dejligste kontrast til den blå himmel og det skønneste solskin. Hvor 

haverne dufter af frodig blomstring, duften af grillen der er sat i gang 

og lyden fra glade børn og voksne bølger gennem havegangene. Så 

håber vi bare, at vejret snart retter sig ind efter dette. 

 

Nå, inden jeg svømmer helt hen i romantikken for det herlige liv i 

vores haveforening, så skal I have lidt oplysninger fra bestyrelsens 

arbejde. 

Den nye bestyrelse er ved at have fundet sig til rette og 

arbejdsfordelingen etableret. Projekterne vi arbejder med, og 

påtænker i denne sæson, er mange. Entreprenøren der forestod 

gravearbejdet i forbindelse med det nye el-anlæg har ikke været 

nemme at kommunikere med. Der er endnu nogle få emner de mangler at få udbedret, men bestyrelsen 

arbejder ufortrødent videre med at holde dem fast på aftalerne. 

 

Herudover arbejder vi med renovering af legepladsen, udendørsmøblerne ved foreningshuset skal renoveres 

og ligeså med ”svalegangen” ved kontoret, biblioteket og toiletterne. Etablering af en ny Petanquebane, og 

tanker om muligheden for andre boldspil. Bumpene på grusvejene skal renoveres, således at der med lav 

hastighed kan passeres uden bunden af bilen skraber på. Etablering af belægning i svingene, hvor grusvejene 

til stadighed bliver voldsomt påvirket af den tunge og megen trafik. Arealet ud til Kongelundsvej (nordsiden), 

skal klippes ned, således at det giver mere lys til haverne og ikke ligner en urskov. Sydsiden skal tyndes ud for 

de mange store planter og eventuelt flyttes over til nordsiden. Endelig er der biblioteket, hvor der skal tages 

stilling til den fremtidige brug af lokalet. 

 

 

Skt. Hans aften: 

Endelig er det en fredag Sct. Hans 

falder i år. Bestyrelsen har derfor 

sammen med Klubben besluttet at 

gøre den til mere end båltale, sang og 

en ”lille en til halsen.” 

Programmet er som følger:  

(Alle medlemmer er naturligvis 

velkommen) 

Kl. 19:00 er der fællesspisning (Helstegt 

Pattegris med tilbehør) for de af 

medlemmerne der har bestilt og betalt 

for dette. Øl/vand og vine til rimelige 

priser. 

Ca. klokken 20:00 byder foreningen på 

en øl eller vand og is til børnene. Imens 

holder formanden tale, og bålet 

antændes. Når Heksen er på vej til 

Bloksbjerg, synger vi sammen med 

Shu-bi-dua og Holger Drachmanns ”Vi 

elsker vort land”. 

Ca. kl. 21:00 Spiller bandet 

Teamevergreens op til en sving-om i 

Foreningshuset. 

Ca. klokken 24:00 tak for i aften. 

 



 

Vi forventer, at vi kan præsentere den nye hjemmeside i denne måned

søgefunktion vil gøre det lettere at finde rundt i

besøg på hjemmesiden. 

 

Husk at bruge vores (trods alt) fantastiske informative hjemmeside. Her kan du finde alle relevante oplysninger 

du måtte have brug for. Har bestyrelsen ikke din mailadresse, så vil vi blive glade, hvis vi må få den. Det er 

nemmere og ikke mindst billigere at informere via mail, i stedet for brevpost. Derved er også du med til at 

holde igen på omkostningerne, til glæde for os alle

 

Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til

Det gælder såvel foreningens arrangementer, og i høj grad også, alle de andre gode aktiviteter, som klubben 

står bag. Det er en vigtig del af foreningshusets økonomi og vedligeholdelse, at vi alle støtter op og tilbringer 

nogle timer i et festlig lag sammen med hinanden.

 

Husk at meddele bestyrelsen, hvis du har skiftet adresse, telefonnumre eller e

talonen sidst i dette brev, hvis der er ændringer.

 

På de følgende sider, kan du læse mere om foreningens aktiviteter og venlige informationer. Brug dem!

 

Tag arrangementslisten ud af brevet og hæng den op 

med de øvrige medlemmer af vor forening. 

 

Jeg håber i øvrigt du syntes om nyhedsbrevets nye layout.

 

 

Peter Beck 

Formand 

»At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man ha'”

God sommer

at vi kan præsentere den nye hjemmeside i denne måned, hvor overskuelighe

vil gøre det lettere at finde rundt i, for såvel medlemmer som øvrige

fantastiske informative hjemmeside. Her kan du finde alle relevante oplysninger 

brug for. Har bestyrelsen ikke din mailadresse, så vil vi blive glade, hvis vi må få den. Det er 

nemmere og ikke mindst billigere at informere via mail, i stedet for brevpost. Derved er også du med til at 

holde igen på omkostningerne, til glæde for os alle. 

Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til, at deltage i de mange aktiviteter

et gælder såvel foreningens arrangementer, og i høj grad også, alle de andre gode aktiviteter, som klubben 

foreningshusets økonomi og vedligeholdelse, at vi alle støtter op og tilbringer 

nogle timer i et festlig lag sammen med hinanden. 

Husk at meddele bestyrelsen, hvis du har skiftet adresse, telefonnumre eller e-mailadresse. Du kan udfylde 

tte brev, hvis der er ændringer. 

På de følgende sider, kan du læse mere om foreningens aktiviteter og venlige informationer. Brug dem!

Tag arrangementslisten ud af brevet og hæng den op – så du ikke går glip af de hyggelige stunder i fællesskabet 

øvrige medlemmer af vor forening.  

i øvrigt du syntes om nyhedsbrevets nye layout. 

 

At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man ha'” – Hans Christian Andersen

God sommer 

, hvor overskueligheden og den ønskede 

for såvel medlemmer som øvrige, der har interesse for et 

fantastiske informative hjemmeside. Her kan du finde alle relevante oplysninger 

brug for. Har bestyrelsen ikke din mailadresse, så vil vi blive glade, hvis vi må få den. Det er 

nemmere og ikke mindst billigere at informere via mail, i stedet for brevpost. Derved er også du med til at 

at deltage i de mange aktiviteter. 

et gælder såvel foreningens arrangementer, og i høj grad også, alle de andre gode aktiviteter, som klubben 

foreningshusets økonomi og vedligeholdelse, at vi alle støtter op og tilbringer 

mailadresse. Du kan udfylde 

På de følgende sider, kan du læse mere om foreningens aktiviteter og venlige informationer. Brug dem! 

så du ikke går glip af de hyggelige stunder i fællesskabet 

Hans Christian Andersen 



Hækkeklipning: 

Vi nærmer os Skt. Hans, og derfor skal samtlige hække været klippet til den 20. 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. 

Samtidig er der mange haver der bør klippe deres hække ind, idet de er blevet alt for bredde.  

Loppemarked: 

Den 9. juli afholdes loppemarked på Festpladsen fra kl. 11-16. Der kan på biblioteket torsdag d. 6. juli kl. 18:00 

– 19:00 købes en bod, der består af et bord og en plads for 50 kr. HUSK lige penge. Hvis man på C-gangen 

ønsker at etablere en bod i egen indkørsel, skal der også købes billet til dette. På selve dagen bliver det sat flag 

i hækkene fra Kongelundsvej til bagindgangen på Oliefabriksvej. Kom og vær med, så vi kan få en hyggelig dag 

sammen. Grillen åbner ved middagstid. Der kan også købes kaffe, the og hjemmebag. Husk at sætte bord og 

evt. stole skal på plads efter brug. Bemærk siden bagerst i sommerbrevet. Kan hænges op på din 

arbejdsplads eller lignende. 

Bankospil: 

Der bliver afholdt bankospil den d. 1. august i foreningshuset. Klubben står for det. 

Høstfest: 

I forbindelse med foreningens høstfest d. 6. august, der afholdes høstfestudvalgsmøder mandag d. 29. juni, 13. 

juli og 27. juli og 3. august 2017 kl. 17.00 på biblioteket. Er der nogle medlemmer der gerne vil bidrage med 

deres frivillige indsats omkring høstfestarrangementet, er I meget velkomne. 

Adresse ændring med mere: 

Rettelsesblanket på næstsidste side i sommerbrevet. 

Havevandring: 

I løbet af juni (endelig dato meddeles snarest) får vi besøg af Landskabsarkitekt MDL, John Norrie. Vi mødes 

ved kontoret kl. 19.00 og går en tur i haverne og får gode råd om vores eventuelle problemer. Alle er velkomne. 

Der sluttes af med kaffe, the og kage 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. Der må ikke komme hunde med ind på toiletterne, benyt hundekrogen udenfor. Vi 

gør opmærksom på, at ved benyttelse af puslebord skal bleer lægges i affaldscontaineren ved foreningshuset. 

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. Ved kontant betaling er prisen 800 

kr. På grund af Hovedstadens Kloak kommer med stor og lang traktor/anhænger, og derved alt for tit påfører  



foreningens områder store skader, må de ikke bruges! Se foreningens opslagstavle. Ved brug af andre 

slamsuger service end Kongelundens, skal der oplyses at de skal komme med en lille vogn. 

Motorkøretøjer: 

Henstilling af motorkøretøjer på gangene, samt på Festpladsen forbudt. Vi opfordrer alle til at overholde dette. 

Husk max. 10 km i timen. Overhold venligst ensretningen. 

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, der er pt. 130 på ventelisten og 5 på internlisten. 

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, dog er det tilladt at vande med opsamlet 

regnvand. 

Havepool:  

På generalforsamlingen 2008 blev det vedtaget at der kun må være havepools op til 5200 l. Se H/F 

Søndervangs reglement § 3 stk. 3. 

Kontoret: 

Bestyrelsen træffes på kontoret på festpladsen hver 2. tirsdag, kl. 18– 19, i lige uger, frem til 19. september 

2017. Se i øvrigt fortegnelsen over bestyrelsesmedlemmerne sidst i brevet. 

Biblioteket:
 

Biblioteket er åbent hver torsdag i juni – juli & august kl. 19-20. Der kan lånes romaner, fagbøger, 

kriminalromaner, børnebøger og puslespil. Vi opfordrer lånere til at aflevere, så husk at aflevere hvad der er 

lånt i det foregående år. Nye bøger modtages kun efter aftale med biblioteket. 

Børneklub: 

Hej alle børn og unge i Søndervang - Skriv på Facebook H/F Søndervang eller SMS 26 39 03 63 (Christian og 

Anette, have 158) for at kontakte os i forbindelse med arrangementer. 

Kredskontoret: 

Kredskontoret har ferielukning hele juli måned, samt sidste onsdag i hver 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. 

Udlån af borde og stole; kontakt Marketenderen. 



 

 

 

 

Arrangementskalender for resten af sæsonen 2017. 

23. juni Skt. Hans aften kl. 19:00 

1. juli Musik aften 

9. juli Loppemarked 

1. august Bankospil 

5. august Høstfest 

7. august Klunsemesterskab 

28. august Børnekegler og Trio 

3. september TUT – Cup 

4. september Fodbold Danmark - Armenien 

30. september Oktoberfest 

8. oktober Fodbold Polen - Danmark  

11. oktober Fodbold Danmark - Montenegro 

29. oktober 
Vandlukning – hvis der ikke kommer frost inden! (tilmelding 

til morgenmad) 

 

OBS! Arrangementerne afholdes i foreningshuset med mindre andet er anført. 

Kontaktpersoner Aktivistklubben: 

Ditte, have 64 – Mobil 27 17 05 50 & Jannie, have 24 – Mobil 41 17 42 44 

Øvrige aktiviteter i foreningshuset: 

Hver tirsdag og torsdag har foreningshuset åbent for aktiviteter mellem kl. 19.00 – 22.00. 

Hver onsdag fra kl. 19.00-22.00 og søndag fra kl. 11.00-14.00 bliver der spillet kegler. 

Alle medlemmer i Søndervang er velkomne til at deltage i aktiviteterne. 

 

  



Kreds 1, Toftegårds alle 42, 2500 Valby 
Byggeregler for Kolonihaver, overnatningshaver, i Københavns Kommune 

 
1. Der må på det enkelte havelod kun opføres et kolonihavehus samt et udhus.  

 
2. Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15 % af grundarealet af det enkelte lod. Der 

må dog maksimalt bygges 60 m2 inklusive udestuer og udhuse – dog eksklusiv åbne og overdækkede 
terrasser. En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side evt. med brystværn på max. 1 m.  
 

3. Bebyggelsen skal være i en etage med mulighed for tårne, spir og kupler inden for den maksimale 
bygningshøjde på 4 m.  
 

4. Et legehus på max. 4,9 m2 kan opsættes.  
 

5. Drivhus max. 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden og skal benyttes som drivhus.  
 

6. Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ eller fibercement-facadeplanker.  

 

7. Bebyggelsen skal opføres på fundament, minimum sokkelsten, og der skal etableres rottesikring.  

 

8. Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.  

 

9. Enhver bygning og træterrasse skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel. Cementfliser og træfliser lagt direkte 
på jorden betragtes ikke som terrasse. Såfremt skelafstanden ikke kan overholdes, skal lejer ansøge 
udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.  

 

10. Lovlige regnvandsfaskiner samt godkendte spildevandstanke/samletanke skal placeres 2,5 m fra skel.  

 
11. Tegningsmateriale med samtlige mål på byggeri, skelafstand for såvel nybygning som ændring af 

bebyggelsen skal godkendes af bestyrelsen for haveforeningen. Ved bygningsændring skal oprindelige 
byggeår oplyses. Bestyrelsen videresender byggeansøgning til Kreds 1 til godkendelse. Byggeri/ændring 
må først påbegyndes efter godkendelse i kredsen.  

 
12. Alt godkendt byggeri skal være tilendebragt inden 1 år fra godkendelses dato.  

 
Bemærk at for byggeri fra før 1992 gælder særlige regler iht. ”Aftale om fortolkning af 1992-dispensationen 
for koloni- og nyttehaver” gældende fra 17. december 2015.  
Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns kommune. Ansøgning fremsendes gennem 
bestyrelsen til Kreds 1.  
Ansøgning om samletank kan kun ske digitalt via Københavns Kommune, Byg og Miljø, selvbetjening. Dette 
gøres primært af en autoriseret kloakmester.  
Byggetilladelse til etablering af foreningshuse søges hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, 
Njalsgade 13, 2300 København S gennem Kreds 1.  
Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den 11. maj 2016. 

Obs! Vedligeholdelsesopgaver af eksisterende bygninger, som f.eks. nyt tag på bestående konstruktion, 
udskiftning til nye vinduer, beklædning af ydervægge ol. skal du ikke ansøge om, men blot meddele 
bestyrelsen disse ændringer. Det har betydning ved en eventuel vurdering, at det kan dokumenteres hvornår 
eventuelle respektive forbedringer er udført! Er du i tvivl – så kontakt bestyrelsen! 



Bestyrelsen 

 

Formand Peter Beck, Have 100 – tlf.: 31 24 08 00 

• Salg og overdragelse af haver 
• Kontakt til kreds, forbund og myndigheder 
• Foreningens område 

 

Kasserer Bente Evensen, Have 29 – tlf.: 22 12 60 40 

• Medlems- og venteliste 
• Forsikring 
• Foreningens område 

 

Næstformand Thomas Sund, Have 133 – tlf.: 20 94 50 41 

• Pligtarbejde 
• Byggesager 
• Foreningens område 

 

Sekretær Fie Salling, Have 108 – tlf.: 26 81 93 30 

• Nøgler 
• Foreningens område 
• Udlejning af foreningshus 

 

Bestyrelsesmedlem Carit Zøllner, Have 102 – tlf.: 23 49 97 37 

• Pligtarbejde 
• Foreningens område 

 

Bestyrelsesmedlem Per Rützou, Have 124 - – tlf.: 40 54 21 62 

• Pligtarbejde 
• Byggesager 
• Pumpelaug 
• Foreningens område 

Bestyrelsesmedlem Vivian Kruse, Have 105 – tlf.: 23 47 41 16 

• Pligtarbejde 
• Foreningens område 

Bestyrelsen træffes i kontortiden, hver anden tirsdag i lige uger mellem kl. 18:00 – 19:00. 

Al anden henvendelse til bestyrelsen bedes ske via mail: bestyrelsen@sondervang.info eller ved brevpost i 
postkassen her ved kontoret.  

Er der spørgsmål til Pligtarbejde, skriver du til: pligthold@sondervang.info 
Drejer det sig om udlejning af foreningshuset, skriver du til: udlejning@sondervang.info 



1. maj 2017 
 

 

HF. Søndervang 93A, 2770 Kastrup 

 

 

Rettelsesblad. 

 

 

Have nr.: _________________________________________________________ 

 

Fornavne _________________________________________________________ 

 

Efternavne _________________________________________________________ 

 

Adresse _________________________________________________________ 

 

Post nr. ____________________ By __________________________________ 

 

Telefon ____________________ Mobil telefon _________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

 

 

Tilmelding til SMS tjeneste ifm Pligtarbejde: 

 

Have nr:   

 

Navn:            

 

Mobil nummer:       

 

Evt. mailadresse:     @      

 

HF Søndervang udleverer ikke dine oplysninger til tredjepart. 

 

 

Afleveres til bestyrelsen i postkassen ved kontoret eller på mail til bestyrelsen@sondervang.info 



 

LOPPEMARKED 

SØNDAG 9. juli 2017 

Kl. 11:00 - kl. 16:00 

 

  

 

HF Søndervang  

2770 Kastrup 

 

 

Kom og gør et fund - Få en hyggelig dag i en haveforening med miljø og god stemning. Mulighed for køb af 

kaffe, kage, øl, vand, is, pølser. 

 

Parkering: KONGELUNDSVEJ eller  

OLIEFABRIKSVEJ 47 – 49 (bagindgangen – kræver dog nøgle) 

 

Billetter sælges d. 6. juli kl.: 18:00 – 19:00 på foreningens bibliotek. HUSK lige penge – Kr. 50,00 pr. bord. 

 


