
Kære alle medlemmer 

 

 

 

 

 

En lille maj hilsen her fra bestyrelsen. Med både godt og dårligt nyt. 

Det ser ud til at Danmark er ved at åbne op igen efter et år med Corona og det er naturligvis en dejlig 
nyhed også for os her i Søndervang. 1 maj blev der desværre ikke afholdt noget i Søndervang grundet 
restriktioner, men det ser ud til at vi får mulighed for at kunne fejre Sct. Hans i år, med mindre der bliver 
lavet nye retningslinjer som gør at vi evt. ikke kan afholde Sct. Hans. 

 

Loppemarkedet 

Loppemarkedet i Søndervang vil blive afholdt lørdag den 10 juli 2021 fra kl. 11-15, se opslaget på vores 
hjemme side www.søndervang.info. Bemærk at dagen er ændret fra at være søndag til lørdag. 

 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen forventer vi at kunne afholde i juli el. august måned, men igen her, drejer det sig om 
hvor mange man må være samlet grundet Corona. 

 

Høstfesten 

Høstfesten er desværre igen i år aflyst, da der er for få medlemmer der er villige til at hjælpe til med at få 
denne dag op at køre og samtidigt tager det noget tid at få denne dag planlagt… så måske næste år vil 
denne dag blive afholdt igen og hvis der er nogle der ønsker at hjælpe til med at få denne dag op at køre 
igen kan i evt. Kontakte Bent Cederkrantz i have 131. 

 

Noget for Børnene 

Her i foreningen bliver der lagt lidt penge til side som er planlagt til at blive brugt på børne 
arrangementer, så hvis der er nogle voksne der kunne tænke sig at lave noget for Søndervangs børn, er i 
velkommende til at kontakte bestyrelsen, jeg vil så her foreslå at man laver en gruppe med voksne inden 
bestyrelsen bliver kontaktet  

 

Forsikringer 

Vores forsikringer i Alm. Brand stiger desværre her i 2021, derfor til dem der har tegnet forsikring 
gennem Søndervang, de vil få en ekstra opkrævning på havelejen til september pga. stigningen. 



 

Klubben 

Jeg vil gerne sige tak til klubben for deres store frivillige arbejde, som har gjort at Søndervang har fået en 
ny 16m flagstang som er sponsoreret af klubben, så stor tak til dem.  

Til dem der ikke ved hvor flagstangen, er så står den altså på festpladsenog den er hvid og 16m 
høj😊 

 

Haver/veje/stiergenerelt 

Vi ser desværre stadigvæk nogle haver som ikke bliver passet i forhold til vores ordensreglement, og der 
er også nogle have der virkeligt trænger til en ganske almindelig oprydning som så også vil gøre, at 
rotterne må finde andre levesteder. 

Der er igen grus på festpladsen til udbedring af vores veje og stier, jeg vil gerne hergøre opmærksom på, 
at hver have selv skal passe vejen ud til midten uden for deres haver. 

Jeg vil venligst gøre opmærksom på at foreningens grus, er til foreningens områder og ikke til privat 
forbrug. 

 

Container til genanvendelse 

Der har igen været problemer med vores sorterings container på fest pladsen, denne gang gik det så ud 
over elektronikspanden, der var åbenbart nogle der mente at hvis man ikke kan få et tv ned i spanden, så 
kunne man jo bare stille det op af huset…kære venner i må simpelthen kunne forstå at ting i denne 
størrelses orden ikkehøre hjemme i vores container de skal eller kan evt. afleveres på genbrugspladsen på 
kirstinehøj. 

 

Kontakt til bestyrelsen 

Hvis i skal i kontakt med en fra bestyrelsen, så kontakt os på mail eller i kontortiden, vi vil ikke kontaktes 
på private telefoner, SMS eller lignende.  

 

Færdsels med biler i foreningen 

Der er desværre nogle medlemmer der ikke helt er med på hvad vores veje i Søndervang kan klare. 

Der er set en treakslede lastbil på E gangen i april måned, de store lastbiler må IKKE køre på A-B-D-E 
gangen da de ikke kan komme rundt i svingende uden at de ødelægger hækkene. Så til den eller dem der 
har haft denne lastbil til at køre for sig, må henvende sig til haverne i nr. 85-86-149 da deres hække er 
blevet ødelagt.  

Husk nu at der max må køres med 10 km i timen på foreningens områder, dette gælder også for cyklister. 

 

 



 

 

Beplantninger i haverne 

Vedr. beplantninger i vores haveforening kan jeg se at der er nogle medlemmer der er begyndt at plante 
skovtræer i deres haver, dette skal stoppes nu, skovtræer hører ikke hjemme i en haveforening, for det 
første bliver de tit meget store og ødelægger udsigten for naboer og andre i vores forening og for det 
andet ødelægger de så også vores drænrør i jorden, som har til hensigt at aflede vandet fra vores forening 
så der ikke kommer oversvømmelser herude. 

Så til dem der har lavet beplantninger med skovtræer, vil jeg venligst bede dem om at få fjernet dem 
omgående, da vores forening ikke ønsker at skulle etablere nye drænrør.  

 

 

Hvor blev ånden af 

Det at have en kolonihave har meget med det sociale at gøre, men hvad er der så sket?? før i tiden kunne 
man sludre hen over hækken, drikke en øl eller vand sammen inviter naboen inde osv. Men jeg syntes at 
høre fra medlemmer at denne ånde er ved at forsvinde igen fra Søndervang, hvis vi nu alle prøver at få 
denne ånd tilbage, kan vi måske bibeholde det med de sociale værdier som skal være i en haveforening. 

Fra dags dato er der hermed indført hilsepligt i Søndervang, det kan ikke være rigtigt at man kan 
gå 2 m forbi en eller flere personer som man hilser på og at de så overhovedet ikke reagerer på 
noget eller siger hej, det er nok ikke den måde man viser at man er eller vil være social. 

 

 

 

De kloge ord 

”Det var ikke særligt klogt sagt”, sagde Grisling til Peter Plys 

hvortil Peter Plys svarede. 

”Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud” 

 

 

Fortsat god sommer 

PVB 

Thomas 

 

 


