Nr. 1 Sæson 2015

Forårshilsen fra bestyrelsen.
Dette er årets første udgave af Solstrålen. Vi vil arbejde på, at bladet udkommer to – tre gange i løbet af sæsonen og håber på at I alle vil tage godt imod
det.
I er alle mere end velkomne til give jeres besyv med: artikler, havetips, nyt fra
jeres have — hvad I nu har lyst til.
Send det til bestyrelsens redaktør Jeppe fra have 49 på
solvangenhave49@gmail.com
Vi i bestyrelsen vil gerne takke jer for den tillid, som I har vist os på generalforsamlingen. Det er næsten en hel ny bestyrelse, der er blevet valgt, og her i
starten er der rigtig meget, vi skal sætte os ind i. Derfor er det muligt, at vi i
starten er lidt længere tid om at besvare henvendelser fra jer, men vi vil gøre
alt for at gøre det hurtigst muligt. Så hold jer endelig ikke tilbage, hvis I har
spørgsmål, kontakt os og vi finder ud af det sammen.
Et af bestyrelsens mål er af være mere synlige, så I kommer til at se mere til os
henover sommeren. Alle i bestyrelsen har fået en mobiltelefon og en mailadresse, da vi kunne få telefonerne med datatrafik, uden at telefon og internet
udgifterne til bestyrelsen steg. Telefonnumrene og mailadresserne kan I se bag
på Solstrålen og ude i glasmontrerne.
Bestyrelsen er blevet enige om, at vi fremover vil lave havevandringer op til 6
gange om året. Her er det meget vigtigt for os at understrege, at havevandringer ikke kun drejer sig om at kontrollere hæk og ukrudt på gangene, men i højere grad er et spørgsmål om at komme ud at se haverne (hvis I har lyst til at
vise dem frem) og få en snak med jer alle sammen.
Vi synes faktisk, at det kunne gå hen og blive noget, vi alle sammen synes er
hyggeligt og rart og håber, at I vil tage godt imod os, når vi kommer.
Vi vil gerne ønske alle en rigtig god sæson, og vi håber på, at vort arbejde kan
være med til at skabe gode vilkår for os alle sammen og give et endnu bedre
fællesskab i vores haveforening.
Vi glæder os til at se jer herude.
På bestyrelsens vegne
Thea Weis
Formand

Vil du vise din have frem til Åben Have i
Solvangen 2015?
Vi holder i år Åben Have dag, søndag d. 12. juli
fra kl. 12 – 16.

Hvis I har lyst til at vise jeres hus og/eller have
frem til interesseret godtfolk eller har spørgsmål,
kan I henvende jer til Jeppe, have 49 på Tel.:
2487 5533 eller mail til
Solvangenhave49@gmail.com
Så vil I blive skrevet op og kort tid inden få et
flag/skilt, I kan sætte op ved jeres have, så evt. interesserede kan se, hvor de må gå ind.
Der vil blive sat en annonce i Århus Onsdag 2
uger inden, så hvis I vil være med, må I meget
gerne melde jer til senest d. 26. juni – der er ingen grund til at at bruge penge på en annonce,
hvis vi ikke er nok 

Nyt fra vandmanden
Hej alle Solvangskolonister og velkommen til en ny og dejlig sæson.
Åbning af vand i år er gået rigtig godt, der har ikke været mange brud
på rør og slanger. Jeg tænker, at det er resultatet af et godt samarbejde, hvor vi alle er blevet bedre til at gøre tingene rigtigt.
Det lidt kedelige er, at der stadig
er nogle, der glemmer at komme
op og lukke for deres haner, når vi
åbner for vandet, og i år er første
gang, vi havde mulighed for at udstede den vedtagne bøde på 1000
kr. for denne forseelse.
Bestyrelsen besluttet, at det i år er sidste chance, næste år gør vi alvor af bøden. Vi har også har besluttet, at det beløb der næste år
kommer ind, går til vores 75 års jubilæum. Det kunne i år have givet
11.000 kr. Vi håber dog stadig på, at det ikke bliver nødvendigt at give nogle bøder overhovedet.
Der er på nuværende tidspunkt intet nyt omkring kloakering. Det er
gået godt, de steder de er i gang, og nogle haveforeninger er blevet
fremrykket.
Har I problemer eller spørgsmål omkring vand, kloak eller dræn, er I
meget velkomne til at henvende jer, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for
at hjælpe.
Mit telefonnummer og mailadresse står bag på Solstrålen og hænger
i skabene.
Med venlig havehilsen
Flemming

75 års jubilæum
Som bekendt fylder vi 75 år i 2017, og vi har på nuværende tidspunkt
fire haver/personer, som er i et festudvalg.
Der må meget gerne være flere, så hvis du har lyst og tid, så kontakt
Jeppe fra bestyrelsen.

Aktiviteter
Har du en ide til en aktivitet, eller vil du gerne selv arrangere noget
for os i Solvangen? Det kunne være en bustur, orienteringsløb med
børnene gennem haverne, kolonihavekor, foredrag af en havemand… kun fantasien, humoren og lidt økonomien sætter grænserne. Så kontakt Jeppe fra bestyrelsen, og han vil hjælpe med at stable
noget på benene.

Byggeri i Solvangen.
Hvis I ønsker at bygge et hus i jeres have, uanset om det er nybyggeri
eller en tilbygning, så skal I have jeres projekt godkendt, først af
næstformanden og dernæst af
Kolonihaveforbundets Århuskreds.
En kredsansøgning koster 750
kr. og er inkl. første byggesyn—
kredsen skal syne jeres byggeri,
inden det bliver godkendt.
Når I har lavet fundamentet til huset, skal det, som vedtaget på generalforsamlingen, godkendes af bestyrelsen i Solvangen.
På den måde er du sikret, så du ikke senere skal til at lave om, fordi
fundamentet til huset ikke er i orden — det vil jo være lidt ærgerligt.
Og I er selvfølgelig altid velkomne til at spørge, hvis I har nogle
spørgsmål omkring jeres byggeri.

Sæsonen er udvidet til d. 1. november
Som I måske har hørt, så har byrådet besluttet at udvide sæsonen
med en måned, så i år kan vi være her indtil november måned. Dejligt, navnlig hvis vejret bliver lige så godt som sidste år.

Havevandring 11. juli 2015
Som Thea har beskrevet, bliver der flere have vandringer,
men havevandringen lørdag, d. 11. juli 2015 bliver lidt udvidet.
Som sædvanligt er det for at se, om vi alle holder os til de vedtagne
regler omkring gange og hække — det skal vi jo.
Men den 11, juli flytter vi hyggesnakken til have 103, hvor vi fra kl.
15 griller en pølse og drikker en øl eller sodavand med alle dem, der
har lyst. Så når vi nu har gået turen, håber vi, at rigtig mange af jer vil
gå med tilbage og få en hyggelig snak med os, jeres naboer og folk
fra de andre havegange.
Tænk, hvis det kunne lykkes at fylde have 103 den dag!

Velkommen til Solvangen, sæson 2015
Bestyrelsen består i år af:
Thea Weiss,
Formand og ordner alt vedr. venteliste og
have 46
køb og salg af haver
Tel.: 40105530
solvangensformand@gmail.com
Frank Wegner,
have 60
Tel.: 51215535
solvangenhave60@gmail.com

Næstformand, ham kommer I til med alt om
byggesager

Anita Graversen,
have 72
Tel.: 40105520
solvangenkasserer@gmail.com

Kasserer og står dermed for alt det økonomiske, men er selvfølgelig også med til de
øvrige aktiviteter

Flemming Jensen
have 103
Tel.: 30345536
solvangenhave103@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, står for spørgsmål om
fællesarealer, dræn og vand

Jeppe Rørsgaard
have 49
Tel.: 2487 5533
solvangenhave49@gmail.com

Solstrålen, hjemmesiden og støtte til beboeraktiviteter

Dette er vore overordnede ansvarsområder, men vi er selvfølgelig alle i et eller
andet omfang involveret i det meste, og du er til enhver tid meget velkommen
til at kontakte enhver af os, hvis du har spørgsmål, forslag eller kommentarer.
Også hvis du bare vil have en hyggesnak, der er altid en dør åben

