
Kære alle I Søndervang                          

Vi skriver nu marts måned og ifølge kalenderen er det blevet forår og vores haver skal til at passes 
og plejes, derfor vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at det er nu at det er godt at få 
hækken, haven og vejene ordnet. 

Der ligger grus på festpladsen, som man er mere end velkommen til at afhente og bruge til de 
huller der er i vores veje og stier.  

En lille opfordring til nogle enkelte medlemmer, der er desværre nogle enkelte haver der virkelig 
trænger til en oprydning, her er det også nu, det er god ide at få ordnet dette, inden sommeren 
for alvor rammer Søndervang.  

 

 

Vandåbningen er fortsat planlagt til den 20. marts kl. 7.00 hvis vejret er med os, men vi ville 
naturligvis følge op på det og sende SMS ud om dette, så husk nu STOPHANEN SKAL VÆRE LUKKET 
inden den 20. marts kl. 07.00, det er måske allerede en god ide at få dette gjort her den 
kommende weekend, så vi er sikker på at alle får lukket for deres stophane. 

Vi gør venligst opmærksom på at hvis der ikke er vand i hanerne, er der heller ikke vand på 
toiletterne ved festpladsen, dvs. de ville være aflåste indtil vi har vand i rørene. 

 

 

 

Pullerten vil blive fjernet den kommende weekend om søndagen, dvs. den 13. marts, derfor er det 
nu det er en god ide at få grus i hullerne på vores veje.  

Husk at indtil den 20. marts skal porten ved kongelundsvej være aflåst efter alt ind og udkørsel. 

Fra den 20. marts til 1 april skal lågen ved Kongelundsvej være aflåst i tidsrummet fra kl. 18.00-
7.00, fra 1 april må lågen stå åbent hele tiden dog indtil 31 oktober. 

 

 

 

Grønt affald. Der vil blive bestilt afhentning snarest og vi håber på første afhentning af grønt affald 
midt april, vi sender mere info ud om dette, når vi ved den endelige dato. 



 

 

Dagrenovationen starter op uge 14, vi forventer at den første tømning bliver tirsdag den 6. april. 

 

 

 

 

Sorteringscontainerne ved festpladsen (står bag skuret) ville blive stillet ud 1 april, husk nu at 
sorterer rigtigt og store ting skal på genbrugspladsen. 

 

 

Kontortider. Kontoret vil være åbne for fremmøde på følgende datoer i 2021 

Tirsdag den 4. maj.  Mellem kl. 18.00 – 19.30 
Tirsdag den 1. juni. Mellem kl. 18.00 – 19.30 
Tirsdag den 6. juli. Mellem kl. 18.00 – 19.30 

Tirsdag den 3. august. Mellem kl. 18.00 – 19.30 
Tirsdag den 7. september. Mellem kl. 18.00 – 19.30 

 
Uden for kontorets åbningstider venligst kontakt bestyrelsen på mail 
bestyrelsen@sondervang.info eller se på vores hjemmeside www.sondervang.info 
 
 
Marketenderiets åbningstider 2021 

Fra 1. maj til og med 31. august 
Mandag til fredag: Kl. 13.30-15.00 & 16.00-19.00 
                   Lørdag: kl. 13.30-19.00 
                  Søndage: kl. 11.30-19.00 

Fra den 1. september til og med 15. september 
Mandag-fredag: kl.13.30-15.00 & 16.00-18.00 

                                                                                         Lørdag & søndag 13.30-17.00 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Klubben. Husk klubben holder åbent tirsdage og torsdage fra kl. 19.00-22.00 og fluer og grill om 
søndagen i højsæsonen. Se evt. opslag i klubhuset om åbningstider m.m. 
 
 
  Kort og Godt. Da Danmark fortsat er ramt af restriktioner og vi endnu ikke ved hvad vi kan og må 
i løbet af sæsonen 2021, må vi desværre væbne os med tålmodighed, men vi håber at vi snarest 
kan komme med nyt om datoer med evt. kommende arrangementer i Søndervang.  

 

Men lad os nu alle komme i gang med vores dejlige haver og nyde at foråret er kommet og 
sommeren er lige rundt om hjørnet. 

 

Herfra ønskes alle en god sæson. 

 

 

Husk nu…….   ”Vent ikke – tidspunktet vil aldrig være perfekt” 
Napoleon Hill 

 

PBV Thomas 


