
 
 

Solstrålen – light 
 

 
Kære haveejer i Solvangen.  
 
Bestyrelsen udsender dette nummer af Solstrålen i en light-udgave, fordi vi har et 
akut problem, vi som forening bliver nødt til at gøre noget ved.  
 
Vores hække er generelt blevet for brede, hvilket betyder, at vores havegange er ble-
vet for smalle. Havegangene skal være så brede, at brandbiler, hjerteambulancer og 
andre store biler kan køre frem til havelågerne.  
 
Firmaerne i Aarhus, der tømmer samletanke i haveforeninger, vil ikke længere køre i 
Solvangen, fordi hækkene ridser bilerne og chafføren ikke kan komme ud. Dørene kan 
ikke åbnes pga hækkenes bredde.  
 
Bestyrelsen skal derfor venligt, men bestemt, bede alle haveejere om at klippe deres 
hæk i bredden, så havegangene igen kan rumme en lastbil. Vi har vedlagt et billede, 
som viser, hvor hårdt vi skal gå til hækkene.  
 
Det er desværre ikke et spørgsmål, om man gider. Man skal.  
 
Bestyrelsen er klar over, at sådan en formulering kan få flere af vores medlemmer op 
i det røde felt. Men hvad skal vi gøre? Kloakservicebilerne, der tømmer samletanke 
skal kunne komme frem. Det samme skal lastbilerne, der leverer containere. Og am-
bulancer. Og handicapkørsel.  
 
Træer, der rager ud over havegangene, skal også beskæres. Der må ikke rage grene 
ud over havegangene, så fx udrykningslys kan blive flået af. Der skal være minimum 
tre meter fri luft fra havegang til nederste gren.  
 
Vi er ikke meget for at skrive det, men vi gør det alligevel: I tilfælde, hvor hækkene 
trods opfordring forbliver (for) brede, er vi klar til at sætte en professionel gartner til 
at klippe hækken(e). Regningen bliver føjet til den enkeltes haveleje.  
 
I ugen op til 1. oktober sætter vi en ekstra container på kirkestien til hækaffald. 
 
Vi håber og tror, at Solvangens medlemmer kan se fornuften i, at havegangene igen 
bliver brede nok til store biler. Og at I selv kan vurdere, om lige jeres hæk er for bred.  
En brandbil fylder 250 cm i bredden. Plus to x spejle a 20 cm = 290 cm.  
 
Havegangene skal altså minimum være i omegnen af 290 cm brede. Mål gerne efter, 
hvis du er i tvivl, om du skal klippe lidt eller meget.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen.   

www.solvangen.info 
 


