
Kære Alle i Søndervang    16-04-2020 

 

En lille Forårs Hilsen fra Bestyrelsen 

 

Lige nu går tiden og alt begynder at spire og bliver mere og mere grønt, og det samme gør vores hække jo 
også. 

Så inden hækkene springer helt ud og bliver helt tætte, er det en god ide at, se på hvordan den ser ud. Den 
måske trænger den til at blive klippet lidt ind? Her tænker jeg specielt på ydersiden, ud mod de veje som 
der bliver kørt på. Vi har bla. Kongelundens Kloakservice som skal kunne komme rundt i vores 
haveforening for at tømme toilettanke, så et godt holdepunkt til dette er, at der meget gerne skal være 
min. 3 meter fra egen hæk over til genboens hæk. Ved at gøre det, har alle de mellemstore biler mulighed 
for, at kunne komme rundt, uden at ødelægge vores hække, så fat en målestok og mål den afstand der er 
fra egen hæk over til genboens hæk, der er sikkert mange der her vil blive overrasket over, hvor lidt plads 
der faktisk er. Så kære venner, KLIP.. KLIP.. 

 

Corona & 1. maj 

Vi har nu desværre haft noget tid med den grimme Covid19 virus, og her er jeg er utroligt glad for 
hvordan Søndervangs medlemmer har taklet denne virus, og de gener det har medført os alle. Jeg syntes 
godt vi alle pt. kan være glade for den indsats vi har gjort, for at prøve, at holde Corona væk fra vores 
forening, men vi skal selvfølgelig ikke slappe helt af endnu, for den eksisterer stadig. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse 1. maj 2020 arrangementet, grundet Corona. Dette har vi bla. gjort 
på grund af regeringens udmeldelser, hvor de stadigvæk fraråder større forsamlinger indtil 10. maj 2020. 

Vi beklager selvfølgelig over for dem, der her har glædet sig til at, holde 1. maj i Søndervang.  

Men vi kommer stærkt tilbage.  

 

Toiletter 

Toiletterne på festpladsen er fortsat åbent, med én daglig rengøring. MEN medlemmer og gæster, der 
bruger toiletterne skal respekterer de retningslinjer der ligger fra Regeringens og Bestyrelsens side. 

 

Grønt affald  

Husk sidste chance for at aflevere grønt affald på festpladsen er; søndag den 19 april 2020. Vi anbefaler 
klart at, hvis i har mere grønt affald som i gerne ville af med, så vent venligst til sidste øjeblik, hvis i har 
mulighed for dette. Der er allerede blevet afleveret meget og dette begynder at fylde en del på festpladsen. 

Fortsat godt forår til alle, og pas nu på hinanden, og jer selv 

Hilsen alle i Bestyrelsen 

PBV Thomas 


