
HF SØNDERVANG 

SOMMERBREV JULI 2018 

KÆRE MEDLEMMER 

Hold da op en sommer vi har og helt fortjent efter de sidste par års 

regnfulde, blæsende og kolde somre.  

Det betød så også, at Sct. Hans aften ikke blev helt som forventet med 

det flotte bål og Heksen der skulle afsted til Bloksbjerg. Til gengæld 

havde vi indkøbt nogle hyggelige fakler, så det lugtede lidt af en 

bålaften. 

 

Loppemarkedet var rigtig godt besøgt, og vi tror der var mange af 

boderne der havde en fin lille indtægt.  

Der var også rigtig mange, som slog sig ned og nød både mad og 

drikke i det flotte vejr. 

 

Så lad os se lidt på de meget positive aktiviteter i fællesskabet navn. 

Det lykkedes i år at få etableret både et tømrerhold, der har taget sig 

af fornyelsen af de gamle borde og bænke. Ligeledes fik vi etableret et 

malerhold, så der kom gang i vedligeholdelse af træværket på både 

Foreningshuset, langbygningen med toiletterne, lageret, 

Hyggerummet og kontoret.  

Legepladsen er også under renovation, ikke legeredskaberne, men det 

lave stakit rundt om, som i denne sæson bliver færdigt. 

Marketenderes gule hus er shinet op, overvejende fugearbejde og 

senere bliver det malet. Søjlerne ved hovedporten er også udbedret og malet. 

 

Grillholdet; disse prægtige fyre, der næsten hver søndag og til alle foreningens og klubbens arrangementer 

møder op og forbereder og tilbereder de kulinariske menuer, til en pris hvor alle kan deltage. Der skal lyde en 

stor tak for jeres arrangement og interesse for fællesskabet i Danmarks hyggeligste kolonihaveforening. 

 

Nå, men der er også lige et par ting der ikke er så opmuntrende. 

Affaldssortering; ja, vi forstår mere og mere, hvorfor der er så mange opsynsmænd/kvinder på 

genbrugspladsen. I må i al venlighed stramme mere op, når I afleverer affald i de forskellige containere. Tag nu 

og læg egoismen væk! Slå pappet sammen, i stedet for at fylde hele papkasser, der har indeholdt fladskærms 

TV, mikroovne, græsslåmaskiner mm. Så kan der være meget mere.  

Elektronik-containeren…, hvordan i alverden kan man finde på, at anbringe en olieradiator, en TV skæm, en 

kæmpe mikroovn…, så store ting må I ud på genbrugspladsen med.  

 Høstfest: 

Lørdag den 4. august 2018 afholder vi 

den populære Høstfest. 

Vi starter med fælles morgenbord i 

foreningshuset kl. 09:00 og så går det 

ellers der ud af med masser af 

spændende og oplevelsesrige 

arrangementer i gennem dagen: 

Ponyridning – Lykkehjul – Kreativ bod – 

fiskedam – snobrød – 

flødebollemaskine – hoppeborge – 

guldgravning – skydebord – lotteri og 

meget mere. 

Det egentlige program er lagt i jeres 

postkasser her i haven. Her kan I læse 

om tilmelding og priser. 

Tilmelding og køb af billetter sker fra 

foreningshuset d. 18. & 25. juli 2018 kl. 

18:00 – 20:00. 

Mød op og deltag i fællesskabet – du 

vil ikke fortryde det. 

 

 

 

 



Metal…, ja det kommer vel næppe bag på nogen, at det for det meste handler om øl/vand dåser. MEN, de skal 

ud af poserne, det er kun til rent metal. Det gælder i øvrigt også det medlem, der har anbragt et 10 meter langt 

hønsehegn, inklusive ukrudt! 

Bioaffald… som vi har informeret om, er organisk affald, der ilægges de grønne poser, som I gratis kan afhente 

hos marketenderen i dennes åbningstid. Men, kære venner, de grønne poser skal ikke tømmes i 

bioaffaldscontaineren. De grønne poser er organiske og forgår sammen med affaldet. 

Slutteligt omkring affaldssortering, så er det sådan at haveforeningen ingen ansatte har, og dermed heller 

ingen der kan rydde op efter de, som i egoismens navn, bare gør hvad de syntes. Vi har derimod rigtig mange 

medlemmer, der giver en hånd med og hjælper til, at Søndervang fortsat kan fremstå som en af de pæneste 

haveforeninger syd for motorvejen, men de frivillige har intet ønske om, at skulle fungere som 

”ejendomsfunktionærer”, fordi der er en minoritet af medlemmer der ikke formår at tænke sig om, når de 

sætter poser med flasker ved siden af flaskecontaineren, stabler papkasser op, enten ved siden af eller ovenpå 

pap containerne og plastic på containerne til plast.  Det betyder, at såfremt der ikke strammes op, så afmelder 

vi denne service fra hos Københavns Kommune og vender tilbage til, at alle må tage på genbrugspladsen med 

alt andet affald end husholdningsaffald, der alene skal anbringes i de containere hver især har i deres have.  

Så spørger I nok; hvorfor tager I ikke fat i dem der ikke kan finde ud af det? – Det er fordi, det sker på tider hvor 

der ikke er nogen ”der ser det”! 

 

Gæsteparkeringen; gæster er besøgende til medlemmer af haveforeningen og ikke til parkering af 

medlemmernes biler nummer to og tre – eller flere. Også her optræder ligegyldigheden, og helt uforståeligt er 

det, at bilerne bliver kastet ind - så lige netop i disse minutter jeg skriver dette sommerbrev, så er der kun plads 

til én bil ud af de fire opmalede båse. Det er virkelig gæstfri orientering. 

 

Mail og sms: der er medlemmer der finder vort SMS-system for ”genialt”, fordi man ikke kan besvare SMS fra 

bestyrelsen. Men det er fordi SMS-systemet anvendes til hurtig her og nu information, huskeseddel om møde 

til pligtarbejde mm. og ikke er et dialogforum. Så hvis man ikke ønsker at være tilmeldt SMS-systemet, er det 

bare at meddele bestyrelsen dette.  

Mail til medlemmernes almene information, styres på bedste vis af vores webmaster, Fillip have 1. Det vil sige, 

at bestyrelsen beder Fillip om at lægge informationer på hjemmesiden. Fillip er ikke en del af bestyrelsen, men 

har påtaget sig opgaven at stå for hjemmesiden. 

I vores vedtægter § 4, stk. 9, kan I læse om beslutninger om informationskanalerne, vedtaget af 

generalforsamlingen den 24. april 2016. 

 

Byggeansøgningsstop; som allerede informeret har bestyrelsen besluttet, at indføre byggeansøgningsstop, 

som følge af uoverensstemmelser mellem parterne, Københavns Kommune, Byg & Miljø og 

Kolonihaveforbundet. Det handler kort fortalt om, at da der blev indgået ny lejeaftale mellem Københavns 

Ejendomme og Kolonihaveforbundet i 2011, blev det aftalt at byggeprocenten blev forhøjet fra 10% af havens 

nettoareal til 15% af havens nettoareal, dog maksimum 60 m2.  



Imidlertid er det efter januar 2018 blevet Byg og Miljø, der godkender byggeansøgninger

(Planlov og udlejningstilladelser) fra marts 1944

Der er altså uoverensstemmelser om hvem der har kompetencen, Københavns Ejendomme eller Byg og Miljø. 

Byggeansøgningsstoppet er nu også indført for Kolonihaveforbundet Kreds 1.

Forbundet og Kredsen arbejder på at få et møde aftalt med Københavns Kommune Ejendomme og Byg & Miljø 

hurtigst muligt.  

 

Information i øvrigt; 

Der kommer containere til haveaffald og storskrald primo september. 

vi tidligst kan bestille dem 1 måned før. Så snart bestillingen er bekræftet, meddeles dette via hjemmesiden

eller SMS. 

 

Vi vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i de mange aktivit

gælder såvel foreningens arrangementer og 

økonomi og vedligeholdelse, at vi alle støtter op og tilbringer nogle timer i et festlig lag sammen med 

hinanden. 

 

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

 

 

 

 

 

p.b.v 

Peter Beck 

Formand 

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

 

 

 

 

 

 

 

2018 blevet Byg og Miljø, der godkender byggeansøgninger

fra marts 1944, fastslås det at byggeprocenten er 10% a

Der er altså uoverensstemmelser om hvem der har kompetencen, Københavns Ejendomme eller Byg og Miljø. 

Byggeansøgningsstoppet er nu også indført for Kolonihaveforbundet Kreds 1. Den sag følger vi meget nøje og 

Forbundet og Kredsen arbejder på at få et møde aftalt med Københavns Kommune Ejendomme og Byg & Miljø 

Der kommer containere til haveaffald og storskrald primo september. Vi kan ikke 

vi tidligst kan bestille dem 1 måned før. Så snart bestillingen er bekræftet, meddeles dette via hjemmesiden

vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i de mange aktivit

gælder såvel foreningens arrangementer og de 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 

læse mere om foreningens aktiviteter og venlige informationer. Brug dem!

 

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

Godt 

2018 blevet Byg og Miljø, der godkender byggeansøgninger. I et gammelt dekret 

at byggeprocenten er 10% af havens nettoareal. 

Der er altså uoverensstemmelser om hvem der har kompetencen, Københavns Ejendomme eller Byg og Miljø. 

Den sag følger vi meget nøje og 

Forbundet og Kredsen arbejder på at få et møde aftalt med Københavns Kommune Ejendomme og Byg & Miljø 

kan ikke oplyse de præcise datoer, da 

vi tidligst kan bestille dem 1 måned før. Så snart bestillingen er bekræftet, meddeles dette via hjemmesiden og 

vil også gerne her benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at deltage i de mange aktiviteter. Det 

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 

læse mere om foreningens aktiviteter og venlige informationer. Brug dem! 

Hans Christian Andersen 

 forår  



 

Adresse ændring med mere: 

Rettelsesblanket på næstsidste side i her i brevet. Har du rettelser, kan sedlen lægges i postkassen ved 

kontoret. Du kan også skrive en mail; sondervang@sondervang.info 

 

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. 116 på ventelisten og 5 på internlisten. 

 

Kontoret: 



Bestyrelsen træffes på kontoret på festpladsen den første onsdag i måneden, kl. 18– 19:30, frem til 5. september 2018. 

Se i øvrigt fortegnelsen over bestyrelsesmedlemmerne sidst i brevet. 

 

Kredskontoret: 

Kolonihaveforbundet – Kreds Syd – Egensevej 25 – 2770 Kastrup. 

Kontoret har åbent hver onsdag kl. 17:00 til 19:00, undtagen den sidste onsdag i måneden 

 

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 sæson 2018. 

6. august Banko 

26. august Børnekegler & Trio 

4. august Høstfest 

29. september Temafest? 

 

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

Kontaktpersoner Aktivistklubben: 

Ditte, have 64 – Mobil 27 17 05 50  

Øvrige aktiviteter i foreningshuset: 

Hver søndag fra kl. 11.00-14.00 bliver der spillet kegler. 

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

 

  



 

Bestyrelsen  

 

Formand Peter Beck, Have 100 

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

 

Kasserer Jutta Haahr, Have 12 

• Medlems- og venteliste 
• Forsikring 
• Foreningens område 

 

Næstformand Thomas Sund, Have 133 

• Pligtarbejde 
• Byggesager 
• Foreningens område 

 

Sekretær Fie Salling, Have 108 

• Nøgler 
• Foreningens område 
• Udlejning af foreningshus 

 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Christensen, Have 86 

• Pligtarbejde 
• Foreningens område 

 

Bestyrelsesmedlem Per Rützou, Have 124 

• Pligtarbejde 
• Byggesager 
• Pumpelaug 
• Foreningens område 

Bestyrelsesmedlem Nicky Sonne, Have 149 

• Pligtarbejde 
• Foreningens område 

Bestyrelsen træffes i kontortiden, den første onsdag i måneden mellem kl. 18:00 – 19:30. 

Al anden henvendelse til bestyrelsen bedes ske via mail: bestyrelsen@sondervang.info eller ved brevpost i postkassen 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. juli 2018 
 

 

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 og anden vigtig information: 

 

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 


