Haveforeningen Solvangens
Nyhedsbrev

SOLSTRÅLEN

1

Foto fra instagram #HaveforeningenSolvangen - taget af
kololykke

Sommeren er over os!
Dette er sæsonens første udgave af Solstrålen. Årets havessæson i
Solvangen er til gengæld for længst skudt i gang. Der er masser af aktivitet i
haverne og der bliver dyrket, hygget, plukket og slappet af på livet løs i vores
allesammens grønne oase.
Sæsonen har i høj grad været præget af arbejdet med kloakering, som nu så
småt lakker mod enden. Vores næstformand har i denne udgave af
Solstrålen bidraget med et par ord om hvordan han har oplevet
kloakeringsprocessen.
For et par uger siden havde bestyrelsen den fornøjelse at gå havevandring. I
den forbindelse - med hjælp fra vores dygtige arrangementsudvalg - afholdt
vi et hyggeligt grillarrangement, hvor vi var så hedige at se en masse søde
kolonister. Dette arrangement kan du også læse lidt mere om i denne udgave
af Solstrålen.
Bestyrelsen ønsker dig god læsning og god sommer!
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Kloakering i Solvangen
Det er skønt at vi endelig er ved at
være i mål med kloakringen i vores
dejlige forening. Jeg glædes også over
at det, i mine øjne, har været en rigtig
god proces. Som med de fleste af
denne type projekter var der naturligvis
nogle små opstartsudfordringer, men
ikke noget som ikke kunne løses i god
dialog med Peter Hinnerup og Brdr.
Møller.
Udover det gode samarbejde har vi
også fået hjælp at vejret. At vejret har
været på vores side har betydet at
arbejdet med at få gravet stikledninger
ned i haverne er gået hurtigere end
beregnet.
Således er status at vi næsten er i mål
med de sidste haver og afventer en
klargørelse, hvor Formanden og
Næstformanden vil gå en runde med
Brdr. Møller og Peter Hinnerup og få
aftalt de sidste ting og godkende deres
sidste del af arbejdet.
- Rasmus Amstrup, Næstformand

Tusind tak for hjælpen!
Bestyrelsen vil gerne takke de
venlige sjæle der - enten igen eller
for første gang - var så søde at give
et nap med med at vedligeholde
skrænten neden for asfaltvejen.
Tusind tak for en arbejdsom og
hyggelig dag, med is og kølige
drikke til slut.
Det er simpelthen så meget lettere,
(og hyggeligere) at drive forening,
når vi hjælpes ad.
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Kommende containerweekender
De næste containerweekender
kommer til at foregå i nedenstående
weekender:


16. aug - 19. aug (2 grønne)



13. sep - 16. sep (2 grønne)



18. okt - 21. okt (2 grønne + 1
blandet)

Containerplanen kan også ses på
Solvangens hjemmeside:
http://solvangen.info/solvangen/wpcontent/uploads/2019/05/
Der er ligledes oprettet begivenhender for hver enkelt containerweekend på
solvangens facebookgruppe: ”HF. Solvangen, Åbyhøj”

Ny placering af containere
Fremadrettet kommer containere til grønt og blandet affald ikke til at befinde
sig på Kirkesiten, men på asfaltvejen eller oppe ved marketenderiet. Dette
skyldes at de mange parkerede biler på kirkestien desværre har betydet at en
ambulance ikke kunne komme forbi trods brug af signalhorn og sirene. Så vidt
vides medførte hændelsen ikke problemer for personen ambulancen skulle
hente. Denne beslutning har bestyelsen truffet mhp. at gå forrest ift. at standse
parkeringen på kirkestien og dermed øge trygheden ved at rednings- og
brandfolk nemt kan komme os til undsætning.
- Bestyrelsen

Delehygge #HaveforeningenSolvangen
Del dine hyggelige havestunder på
instagram med hashtagget
#HaveforeningenSolvangen
Der er godtnok en bagtanke—nemlig at når
du bruger #HaveforeningenSolvangen, kan
dit billede også ende her i Solstrålen. Men
kunne det ikke også være meget hyggeligt?
Der er allerede en del kolonister der er
hoppet på vognen og det kunne være
hyggeligt hvis endnu flere ville dele deres
havestunder med os alle.
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Der er allerede nu en gæv gruppe
kolonister, der benytter Solvangens
hashtag - og det er smadderhyggeligt
at se jeres dejlige billeder.
Billederne peger på hyggelige
havestunder og på at der i
havesæsonen 2019 allerede er
blevet produceret masser af flotte
blomster og lækre sager derude i
haverne.
Her ses et lillebitte udsnit af de
hyggelige og fine billeder, der bliver
delt på instagram under hashtagget
#HaveforeningenSolvangen
Øverste billede med de flotte
solmodne rabarber er taget af
kololykke, mens billedet her til
venstre, med lækker bålhygge er
taget af karinayding
Billederne herunder (fra venstre)
med hh. agurkeplanter og små
børnefødder er taget af kololand.dk
og pernille_knudsen_
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Tak for en hyggelig eftermiddag d. 20. juli
Igen i år blev sæsonens første
havevandring markeret med en skøn
fællesspisning.
I år fik bestyrelsen hjælp af Solvangens
nye arrangementsudvalg til at gøre
arrangementet både sjovere og
hyggeligere end det plejer.
Igen i år var konceptet en blanding af
sammenskudsgilde og salg af billige
drikkevarer og pølser.

Spil, leg og sammenskudsgrillhygge
Udover hyggelig snak henover bordene
havde det nyetablerede arrangementsudvalg stillet an med hyggelige aktiviteter
for børn og voksne.
Således kunne børn og barnlige sjæle
dekorere sten, der blev spillet plantebanko
om flotte stauder og vinderen af kroketturneringen kunne tage vandrepokalen
med sig hjem indtil næste år.
Tusind tak for en hyggelig dag!

Vil du også bidrage?
Arrangementsudvalget i Solvangen drømmer
om at vokse sig større. Udvalget består
aktuelt af Ditte, have 35 og Eva have 114.
I arrangementsudvalget finder I sammen ud
af hvad I vil arrangere. Det kan være
begivenheder såsom sankthansaften,
sommerfest, fællesgrill,
græskardyrkningskonkurrence, høstfest eller
hvad-end I synes kunne være sjovt og
hyggelig.
Skriv til kirsten.thesbjerg@gmail.com, hvis
du vil være med i udvalget.
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Skal du have noget i Solstrålen?
Har du noget information, som du gerne vil
annoncere eller på anden måde dele med
dine medkolonister i Solvangen?
Måske har du verdens bedste opskrift på
rabarbertærte, som vi alle burde kende?
Eller du holder loppemarked i din have?
Eller?
Så skal du ikke holde dig tilbage. Henvend
dig til sekretæren på 60159187 eller
kirsten.thesbjerg@gmail.com, så finder vi
ud af noget sammen.

Din bestyrelse
Vi er Solvangens - og dermed din bestyrelse. Vores mål er at repræsentere
dig som havelejer og arbejde for, at du
har de bedst mulige rammer for at nyde
din kolonihave og kolonihaveforening.
Du må endelig hive fat i os, hvis du har
spørgsmål, kommentarer eller
bekymringer angående foreningen og
dens medlemmers ve og vel.
Herunder kan du se vores kontaktoplysninger:
Formand: Sylvester Warming, have 115c.
Mail: solvangensformand@gmail.com, Tlf. 26715799 hverdage kl 16.00-18.00
– Salg af haver samt intern -og ekstern venteliste
Næstformand: Rasmus Amstrup, have 34.
Tlf. 2346 4640
– Byggeansøgninger og containeransvarlig
Kasserer: Kamilla Fuglsang, have 2.
Mail: solvangenskasserer@gmail.com Tlf. 22977594.
- Regnskab
Bestyrelsesmedlem: Bente Clausen, have 105.
- Plantesagkyndig
Sekretær: Kirsten Thesbjerg, have 115a.
Mail: kirsten.thesbjerg@gmail.com, tlf: 60159187
– Sekretær, Solstrålen samt hjemmesiden
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