Solstrålen
Endelig er det sommer og havetid, og
sæsonen begyndte godt med en god
generalforsamling med 55 haver
repræsenteret. Bliver der ved med at være
så stor tilslutning til generalforsamlingen,
må vi finde et større lokale.

som vi i år drømmer om at holde i have 62,
efter bestyrelsens første officielle
havevandring d. 15.7. Informationer om
arrangementet vil blive slået op i
informationsskabene.

Dagen efter generalforsamlingen blev der
åbnet for vandet. Informationer
vedrørende vandåbning se
vandmandens indlæg side 2.

I år har Haveforeningen Solvangen
eksisteret i 75 år, og det skal fejres med en
stor jubilæumsfest d. 8.7.

Festudvalget har arbejdet
på sagen det sidste år, og forhåbentlig har
alle haveejere lyst til at deltage i
festlighederne. Se jubilæumsfestudvalgets
indlæg side 3.

Allerede ugen efter er der igen mulighed
for at deltage i fællesskabet, når
bestyrelsen afholder det traditionelle
grillarrangement,

Foreningens fælles have nummer 62 er
blevet ryddet for ukrudt og andet. Mange
mødte op til den fælles arbejdsdag d. 23.4.
og gjorde et stort arbejde. Det pyntede.
Haven skal, som alle andre haver holdes
gennem hele sæsonen, så der vil blive flere
lejligheder til at møde op og deltage aktivt.

Vi har planer om at udgive to til tre numre
af Solstrålen i år, men der skal være noget
at skrive om, så har du en god historie, eller
andet du ønsker bragt i vores blad, så send
dit indlæg til Birthe
solvangenhave30@gmail.com
Vi har desuden planer om at få lavet en ny
og mere overskuelig hjemmeside med alle
relevante informationer og nyheder af
enhver art, som kan have interesse for
Solvangens haveejere.
Har du spørgsmål, ros eller ris, så tøv ikke
med at kontakte bestyrelsen.
Mange solhilsner
Bestyrelsen
Vandåbning 2017
Vandåbning gik i år godt. Der var ikke
mange sprængninger, og vores anlæg
fungerer fint.
Vi har haft et par større haner, som skulle
udskiftes samtidig med, at vi skulle have
nyt vandur på hovedmåleren.
Alt dette er blevet gjort uden for sæsonen,
så det har ingen påvirkning på vores
daglige drift i åbningsperioden
Vi har dog igen i år haft 5 haver, som af en
eller anden årsag ikke når forbi og tjekker
deres haner i såvel ude som inde
Det er lidt trist, for det giver unødigt
vandspild og ekstra arbejde på
åbningsdagen
De 5 får efter gældende ordensreglement
en hilsen på 1000 kr hver.
Det er trælse penge at komme af med og
samtidig trælse penge at få ind.
Så endnu en gang en kæmpe opfordring til
alle:

Husk at komme i haven den sidste
weekend i marts, så I er klar. Skulle nogen
have problemer eller på anden vis have
behov for hjælp, så kontakt vandmanden,
telefonnummer og mail står oplyst både på
tavler og i anden info, som kommer ud.
Vel mødt til endnu en dejlig sæson i landets
bedste og smukkeste haveforening.
Vandmanden
Havevandring 15-7 2017
Årets første officielle havevandring med
efterfølgende grill-hygge bliver som sagt
15-7. Kl. ca. 11.00 går bestyrelsen den
hyggelige tur rundt og kigger-snakkerhygger og tager nogle enkelte notater.
Vi synes faktisk, at havevandringer er
blevet til et par rigtig fine dage, hvor vi
kommer rundt og kigger og snakker med
rigtig mange glade kolonister, og vi glæder
os til denne første gang, hvor vi
"traditionen" tro (det er jo 3 gange) griller
en pølse bagefter, og hvor rigtig mange
havekolonister fra Solvangen kommer og
deltager og hygge-snakker
I år bliver grillen tændt kl. ca. 14.30, og
bemærk at det bliver i vores alle sammens
fælles-have nr. 62
Husk også kære alle sammen, at når
bestyrelsen skriver officielle, så er det
fordi, at vi går ikke mange synlige
havevandringer, men vi kigger altså hver
dag, og oplysningen er stadig, at holde sin
have i Solvangen er en pligt, vi alle har
skrevet under på ved købet og
indmeldingen i vores dejlige forening.
Så haven og dertil hørende hæk og sti
holder vi alle hele sæsonen og ikke kun på
specielle datoer.
Vi glæder os til at se jer
Bestyrelsen
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JUBILÆUMSFEST I SOLVANGEN!!

Som I nok allerede har hørt, skal vi d. 8. juli
fejre vores skønne haveforening bliver:
75 år!!
Vi glæder og os meget til at se jer og håber,
så mange af jer som muligt vil deltage og
være med til at skabe en hyggelig og festlig
dag og aften.

Vi har arbejdet på at strikke et program
sammen så både store og små, tykke og
tynde, unge som gamle kan være med og få
en hyggelig dag.

Program:

Som aftalt på årets generalforsamling,
betales arrangementer af haveforeningen
mod en mindre egenbetaling på 100 kr.
som tilskud til festen.

14.00 : Vi starter om eftermiddagen med
kaffe og kage. Kæmpe-kagen pyntes af børn
og barnlige sjæle. Medbring gerne selv
kaffe.

De praktiske informationer:

Eftermiddagen frem til festmiddagen:

 Tilmeldingsfrist er d.8/6-17.
Ønsker du/I kun at deltage i
eftermiddagsarrangementet, bedes
du tilmelde dig hos Leif have 39,
mail: leif.krongaard@live.dk
telefonnummer: 51420931
 Betaling og tilmelding til festmiddag
inkl. drikkevarer og underholdning
sker ved indbetaling til
foreningskontoen: 5382 0368019
(tekst: ”fest/havenummer”) – 100kr
pr person.

Ca. Kl. 16.00: Eftermiddagsaktiviteter:
-Havequiz – for de voksne
-Orienteringsløb – for børnene
-Hoppeborg
18.30 – 21.00: Festmiddag
21.00 – 22.00 Leifs band ”De andre to” –
musik fra 40’erne og op/viser o.l.
22.00 – 24.00 Aftenens danseband.
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Til opslagstavlen
Bestyrelsen i Haveforeningen Solvangen 2017

Ansvarsområde

Navn

Mail

Telefon

Formand:
Salg af haver
samt intern -og
ekstern venteliste

Dorte Thea Lenchler
Weis Nielsen

solvangensformand@gmail.com

40 10 55
30

Næstformand:
Byggeansøgninger

Frank Wegner

Solvangenhave60@gmail.com

51 21 55
35

Kasserer
Regnskab

Jeannie Vogt

solvangenkasserer@gmail.com

40 10 55
20

Bestyrelsesmedlem
Sekretær,
Hjemmesiden &
Solstrålen

Birthe Overby Hald

Solvangenhave30@gmail.com

51 71 64
54

Bestyrelsesmedlem
Vand, dræn,
container samt
grønne områder

Flemming Jensen

Solvangenhave103@gmail.com

51 72 15
36

Husk:
Ved adresseskift, nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse skal Thea have besked.
Tjek regelmæssigt informationstavlerne.
Følg med i, hvad der sker af stort og småt i Solvangen på haveforeningens Facebook-side.
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