
 

 

 

 

Husk også at sørge for at Grill og andre udendørsfaciliteter er låst inde i hus, skur/udhus, ellers dækker 

bygningskaskoen og indboforsikring ikke. Er I tilmeldt den kollektive indbo & bygningskaskoforsikring via 

foreningen og Kolonihaveforbundet, kan I læse mere på vores 

Brandforsikringen er alle medlemmer forpligtiget til og præmien betales sammen med havelejen.

 

Den 19. oktober 2018 er sidste tømmedag for containerne til hhv. plast, metal, elektronik og pap. Containerne 

fjernes umiddelbart herefter. Papir- og biocontainerne tømmes sidste gang den 26. oktober 2018 og fjernes 

også umiddelbart herefter. Sidste tømning af containeren for almindeligt husholdningsaffald i haverne, er den 

30. oktober 2018. 

 

Enhver overnatning i haverne i perioden 1. november

lejevilkårene og medfører ubetinget opsigelse.
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”Sommeren er forbi nu

Og den nærmest fløj afsted

Tomhændet står du tilbage og ka' slet ikke følge med…”

Citat: C.V. Jørgensens

 

Ja, - så lakker det mod enden med sæson 2018. Hvilken herlig 

sommer, vi alle har kunnet nyde i vores dejlige Søndervang.

 

Vandlukning sker lørdag den 3. november 2018 kl. 07:00. Sørg for 

at I har fået lukket for stophanen ind til huset, så

frostskader i rørene, til stor ærgrelse når der åbnes igen til sæson 

2019. 

Pullerterne opsættes samme weekend og lågerne skal holdes 

lukket og låst efter enhver ind- og udkørsel, således at vi minimere 

besøg af ubudne gæster. 

e for at Grill og andre udendørsfaciliteter er låst inde i hus, skur/udhus, ellers dækker 

bygningskaskoen og indboforsikring ikke. Er I tilmeldt den kollektive indbo & bygningskaskoforsikring via 

foreningen og Kolonihaveforbundet, kan I læse mere på vores hjemmeside under forsikring. Den lovpligtige 

Brandforsikringen er alle medlemmer forpligtiget til og præmien betales sammen med havelejen.

en 19. oktober 2018 er sidste tømmedag for containerne til hhv. plast, metal, elektronik og pap. Containerne 

og biocontainerne tømmes sidste gang den 26. oktober 2018 og fjernes 

også umiddelbart herefter. Sidste tømning af containeren for almindeligt husholdningsaffald i haverne, er den 

e i perioden 1. november 2018til 31. marts 2019, er en alvorlig misligholdelse af 

lejevilkårene og medfører ubetinget opsigelse. 

 

BREV2018 

”Sommeren er forbi nu 

Og den nærmest fløj afsted 

Tomhændet står du tilbage og ka' slet ikke følge med…” 

C.V. Jørgensens 

så lakker det mod enden med sæson 2018. Hvilken herlig 

sommer, vi alle har kunnet nyde i vores dejlige Søndervang. 

andlukning sker lørdag den 3. november 2018 kl. 07:00. Sørg for 

at I har fået lukket for stophanen ind til huset, så I ikke får 

frostskader i rørene, til stor ærgrelse når der åbnes igen til sæson 

Pullerterne opsættes samme weekend og lågerne skal holdes 

og udkørsel, således at vi minimere 

e for at Grill og andre udendørsfaciliteter er låst inde i hus, skur/udhus, ellers dækker 

bygningskaskoen og indboforsikring ikke. Er I tilmeldt den kollektive indbo & bygningskaskoforsikring via 

hjemmeside under forsikring. Den lovpligtige 

Brandforsikringen er alle medlemmer forpligtiget til og præmien betales sammen med havelejen. 

en 19. oktober 2018 er sidste tømmedag for containerne til hhv. plast, metal, elektronik og pap. Containerne 

og biocontainerne tømmes sidste gang den 26. oktober 2018 og fjernes 

også umiddelbart herefter. Sidste tømning af containeren for almindeligt husholdningsaffald i haverne, er den 

2018til 31. marts 2019, er en alvorlig misligholdelse af 



 

 

Så har I sikkert bemærket de mange tiltag på festpladsen og legepladsen. Så nu er vi klar til, at vi fra 

sæsonstart 2019, kan få etableret en mere lys og åben festplads. Legepladsen skal igen indrammes, så det er et 

sikkert sted for børnene at opholde sig. 

 

Bestyrelsen siger tak for i år og i respekt for vores allesammen nationalskjald Kim Larsen, der forlod os alt for 

tidligt… 

 

”Om lidt bli'r her stille 

Om lidt er det forbi…” 

 

 

… men kun for en stund, snart er vi tilbage igen til endnu en sæson i HF Søndervang. På gensyn. 

 

Peter Beck 

Formand 

16. oktober 2018 

 

 

 
God vinter 


