
En lille efterårshilsen til alle  

Kære alle i Søndervang 

Sæsonen 2020 går stille og roligt mod ende, dette er der 
måske nogle der er glade for, og nogle er måske triste over at 
de skal til at hjem fra en noget anderledes sæson, ja sæsonen 
har jo været meget anderledes grundet Covid19, og her går vi lige nu og tror at det hele er ved at 
være overstået med alle de forskellige retningslinjer og restriktioner der har været i 2020 og så 
kommer der bare en bølge igen øv øv. 

Men jeg vil gerne takke alle i Søndervang for den måde de har været med til at håndteret Corona 
‘en på i vores dejlige haveforening  

Så stor tak til alle.   

 

Lidt nyt fra kreds 1 

Der Citeres: Kære formænd 
  
I forbindelse med Pilotprojektet i henholdsvis HF Bryggen og HF Røde Mellemvej kan jeg oplyse, at 
projektet som sådan er skrinlagt. 
 Det har været vigtigt for os med en politisk drøftelse af kommunens strategi med bagud rettet 
lovliggørelse, samt de økonomiske konsekvenser som følger med, også for nye ansøgninger i 
henhold til BR18. 
  
Forbund og kreds har derfor rettet henvendelse til overborgmester Frank Jensen og borgmester 
for TMF Ninna Hedeager Olsen med henblik for afholdelse af et møde angående vores 
kolonihaver. 
 Der har nu været afholdt møder med de to borgmestre - sidst med overborgmester Frank Jensen 
den 6. august 2020.  
Her nævnte borgmesteren, at det var vigtigt at bevare kolonihaverne, som er en del af 
kommunens kultur, men at der er vigtige miljøkrav som skal overholdes. Frank Jensen gav også 
udtryk for, at der inden for myndighedernes krav, måtte være mulighed for at finde løsninger. 
Dette i lighed med, hvordan andre kommuner i Danmark havde løst lignende problematikker. 
 Begge møder peger mod lokalplaner for vores kolonihaver i København. Lokalplaner som 
beskriver, hvad vores kolonihaver kan og må. På denne måde undgår vi at skulle søge i henhold til 
BR18. 
 
Kredsen holder REPRÆSENTANTSKABSMØDE som er planlagt til onsdag den 30. september 
2020, så mon ikke vi snart høre noget nyt igen fra Kredsen, hvis det da bliver muligt at afholde 
dette, grundet de nye retningslinjer og tiltag der er kommet. 
 
 



 Hvad er der også sket i Søndervang her i sommer 
 
Den 15. juli holdt klubben banko, der var et fint fremmøde denne dag, hvor der var kamp om alle 
gevinsterne, nogle var heldige og fik fryseren fyldt op, andre fik sin pose tomt med hjem igen, men 
kampen var spændende. Så tak til klubben. 

Den 7. august blev der afholdt vinsmagning i fælleshuset, her var der omkring 28 personer tilmeldt 
til dette arengement, hvor man fik lov til at smage nogle af de fantastiske druer man kan købe, dog 
var de denne dag presset ned i en flaske, jeg ved så ikke om alle der var med til vinsmagningen 

denne dag, kan huske hvad de smagte og hvordan de evt. kom hjem 😊  

Så stor tak til Amy og Jutta som har sørget for denne aften. 

 

Grønt have affald 

Der vil være mulighed for at kunne aflevere grønt have affald for sidste gang i år på fællespladsen 
lørdag den 10. oktober og søndag den 11. oktober, der gøres venligst opmærksomt på at, poser og 
sække skal tømmes. Det er måske nu man skal begynde at overveje og evt. få sin hæk klippet godt 
ind, så vi ikke står med de brede hække til foråret 2021. 

Husk nu at få fjernet nedfaldsfrugter i jeres haver, så vi kan undgå alle de rotter og andre 
skadedyr. 

 

Præmiefesten 2020 

Til de 4 haver der har fået præmiehave 2020, må vi desværre meddele at præmiefesten 31 
oktober 2020 er blevet aflyst grundet covid19, men selve præmierne og diplomer vil dog fortsat 
blive uddelt til de 4 haver. 

 

Vandlukning 2020 

vandlukning sker lørdag den 7. november 2020 kl. 07:00. Sørg for at I har fået lukket 
for stophanen ind til huset, inden den 7. november kl.07.00 så I ikke får frostskader 
i rørene, til stor ærgrelse når der åbnes for vandet igen til sæson 2021 

Pullerterne opsættes samme weekend og lågerne skal holdes lukket og låst efter 
enhver ind- og udkørsel, fra 1 november, således at vi minimerer besøg af ubudne 
gæster. 

 



 

Inden du flytter hjem 

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 
hjemmeside under forsikring. Den lovpligtige Brandforsikringen er alle medlemmer forpligtiget til 
og præmien betales sammen med havelejen. 

 

Affalds info 

Den 26 oktober 2020 er sidste tømmedag for containerne til hhv. plast, 
metal, elektronik og pap. Containerne fjernes umiddelbart herefter. 
Papir- og biocontainerne tømmes sidste gang den 27. oktober 2020 og 
fjernes også umiddelbart herefter. Sidste tømning af containeren for 
almindeligt husholdningsaffald i haverne, er den 27. oktober 2020. 

 

Ordinær generalforsamling 

Husk den kommende generalforsamling, søndag den 11. oktober  

kl. 10.00 i foreningshuset, se evt. under indkaldelsen her på vores hjemmeside, om de 
forholdsregler der skal tages, der ligger også den endelige indkaldelse, beretningen for 
2019 og 2020 (som jeg opfordrer jer til at læse) samt indkommende forslag. 

Vi håber naturligvis at der kan afholdes en normal generalforsamling i april 2021. 

 

PBV  

Thomas 

 

 

 


