Solstrålen
[1. udgave: 2008]

Bestyrelsen* beretter …
Her har du det første nummer af ”Solstrålen”. ”Solstrålen” er haveforeningen Solvangens nye medlemsblad. ”Solstrålen” er
kommet til jorden, fordi vi i bestyrelsen ønsker at være åbne om, hvad vi laver og hvad der sker i vores forening. Men ”Solstrålen”
skulle gerne bygge på en to-vejs kommunikation. Vores ønske er nemlig, at ”Solstrålen” skal blive et blad fyldt med debat og
visioner. Det må også meget gerne blive et blad, hvor man bl.a. kan tilbyde sin hjælp til beskæring af roser, forsøge at bytte sin
svigermor væk for et rivejern eller komme med gode opskrifter på søndagsmiddage til pindsvin etc...
Så kom ud af busken, så vi sammen kan gøre ”Solstrålen” til en ægte solstrålehistorie! Du kan enten sende dit bidrag pr.
mail til haveforeningensolvangen@gmail.com eller aflevere det til én af bestyrelsesmedlemmerne. ”Solstrålen” vil – for at
spare udgiften til frimærker – blive håndsomdelt til hver enkelt have, hvorved udgiften til dette nye initiativ således vil være
begrænset til fotokopieringen. Bestyrelsen ønsker dig god læselyst med 1. udgave af ”Solstrålen”.
CONTAINERE HOLDER FLYTTEDAG
Lige siden containerne blev opfundet, har det været en kilde til sejlivet debat i vores haveforening. Debatten er gået på om de
står bedst – og mest retfærdigt – i bunden af Kirkegårdsstien (ved have 2) eller i toppen (ved have 120). Og enige bliver vi nok
aldrig! Nu prøver vi så – i den første weekend i juli og sidste weekend i september – at placere dem millimeterretfærdigt midt
i (ved have 70). Vi er i øvrigt rigtig gode til at bruge containerne til grønt og blandet affald på den fede måde. Men husk at den
”grønne” container kun er til grønt affald. Der må altså ikke komme urtepotter, imprægneret træ, nylonsnore og plastikposer
i. Har du svært ved at løfte din plastiksæk med haveaffald op i containeren, så stil den ved siden af. Husk også at der kan være
meget mere i den grønne container, hvis du klipper grenene i små stykker.
SUPPLEANT IND I BESTYRELSEN
Mette (have 7) der blev valgt ind i bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i foråret, har ønsket at forlade
bestyrelsen. I stedet er indtrådt Jane, have 86. Tak til Mette for den store arbejdsindsats, som hun ydede i sin korte tid i
bestyrelsen, og velkommen til Jane, der tidligere har siddet i bestyrelsen.
INGEN PRÆMIER I ÅR
Der bliver desværre ikke udtaget haver til præmiering i år. Den nye Bestyrelse har haft rigtig meget om ørerne i den første tid
efter generalforsamlingen, og har derfor været nødt til at prioritere imellem de forskellige arbejdsopgaver. Vi har derfor valgt
at nedprioritere havepræmierne. Men ro på! I 2009 vil der igen blive delt præmier ud i Solvangen.

FRI BANE FOR AMBULANCER
Brand, sygdom, ulykkestilfælde etc. – det kan jo desværre forekomme. Det er derfor meget vigtigt, at ambulancer og
brandbiler kan komme frem til stedet, hvor det sner. Dette er derfor en kraftig og alvorlig opfordring til at tage et kritisk blik
på hæk, buske og træer ud til stien i din have. Der skal simpelthen være plads til at redningskøretøjer kan komme igennem.
Så find saks og sav frem, hvis dine vækster trænger til en slankekur. Der har i øvrigt også været henvendelser fra Kommunens
ældretransport og kloakvognmænd (tømning af septiktanke) med alvorlige henstillinger om at gøre stierne mere farbare. Så
hvis du endnu ikke har fået klippet din hæk, så rub neglene!

* Bestyrelsen indbefatter: Hans Buhl (Have 3), Poul Andersen (Have 67), Jane M. Sørensen (Have 86), Helle Frederiksen (Have 51)
& Chanett Roland (Have 48)
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ÅBEN VENTELISTE
Ventelisten i Solvangen var indtil generalforsamlingen i foråret en ”lukket” liste, hvilket betød at der max. kunne stå 25
personer på listen. Man kunne altså kun blive skrevet op til en have, hvis man var heldig at ringe, når der lige var blevet solgt en
have. En person kunne derfor risikere at ringe ti gange uden at komme på listen, mens en anden kunne komme på i første hug.
I et forsøg på at skabe en mindre tilfældig, og dermed mere retfærdig venteliste-procedure, har den nye Bestyrelse vedtaget
at åbne ventelisten, hvilket betyder at man nu kommer på i den rækkefølge, som man henvender sig. Man får så samtidig at
vide, hvornår der cirka er en chance for at få tilbudt en have (et slag på tasken ud fra en forventning om ca. 10 havesalg/år).
På den nye åbne liste er der pt. 45 personer. Vi har også ændret gebyret for at komme på ventelisten fra 100 kr./år til 50 kr./år.
Ventelisten skal ikke være en ”pengemaskine” for vores forening, og gebyret er først og fremmest til for, at vi kan regne med, at
ønsket om en have er seriøst, så vi ikke skal ringe forgæves, når der er en have til salg. For at lette den administrative byrde skal
man som noget nyt sætte gebyret ind på en bankkonto, hvilket skal ske hvert år inden 1. maj, uanset, hvornår man er optaget
på ventelisten. Solvangen har i øvrigt også en intern venteliste til brug for medlemmer, der ønsker at skifte have.
SNAK MED DIN NABO
”Snak med dine naboer. Det løser de fleste uoverensstemmelser”. Sådan står der i paragraf 3 i vores ordensreglement. Og det er
da rigtig fornuftigt! Samtale fremmer nemlig forståelsen, og nogle gange kan en snak over hækken oven i købet få skvalderkål
til at kravle op af jorden med rødder og hele svineriet.
GIFT FORBUDT
I paragraf 7 i vores ordensreglement står der, at ”enhver brug af plante- og insektgifte er forbudt”. Selvfølgelig er det forbudt,
og det skal tages helt alvorligt. Der er faktisk ikke en eneste godt argument for at bruge gift!
DRÆBERHUNDE
I vores naboforening ”Oldjorden” har en såkaldt dræberhund – uha – , der var på besøg med sin ejer i en have, angrebet og
bidt en anden hund. Dræberhunden var ikke i snor og har – trods løfter om det modsatte – flere gange siden været på besøg
i ”Oldjorden” uden at være i snor. Bestyrelsen i Oldjorden indkaldte derfor til ekstraordinær generalforsamling og vedtog en
tilføjelse til foreningens ordensreglement. Det er således nu opsigelsesgrund, hvis en havelejer i foreningen eller en gæst hos
en havelejer, ikke har sin dræberhund i snor. Vi har snakket om sagen i bestyrelsen, men har ikke fundet anledning til at foretage
os noget eller lægge op til en ændring i vores ordensreglement. Skulle der opstå problemer med løsgående dræberhunde i
vores forening, er det en sag for politiet. I øvrigt må det da være logik for høns, at man har sin dræberhund i snor!

E-MAIL ADRESSER
Internettet er åbenbart kommet for at blive, og med tiden er det Bestyrelsens håb, at dette nyhedsbrev vil blive distribueret pr.
e-mail. Så har du en e-mail adresse, vil vi meget gerne have den. Du kan sende den til janemalthesen@hotmail.com. Husk at
skrive både dit navn og havenummer på.
SYV HAVER SOLGT
Traditionen tro er foråret højsæson for havehandler. I ”Solvangen” er der i dette forår kommet nye lejere i syv haver. Vi siger
dav og velkommen til vores nye medlemmer og ønsker jer god fornøjelse med haverne.
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DØDE HAVER
Bestyrelsen vil midt i juli tage en spadseretur rundt i haveforeningen. Ikke for at pege fingre ad mælkebøtter og den slags, men
primært for motionens skyld og for at få et overblik over hvor mange ”døde haver” der er i Solvangen. Udtrykket ”døde haver”
er bestyrelses-slang og betegner haver, der ser ud til at være opgivet eller slet ikke bliver brugt. Sådanne haver er der desværre
nogle stykker af. Bestyrelsen vil derfor rette henvendelse til de pågældende havelejere med henblik på at finde ud af om de
stadig er interesseret i at beholde haven eller ej? Hvis ikke, så står der jo rigeligt med folk på ventelisten!
HONORARER
Der har været tradition for, at formanden og kasseren i bestyrelsen slap for at betale haveleje, og at den person i bestyrelsen,
der stod for havesalg (kontakt til vurderingsudvalg, sælger og køber), fik et nogenlunde tilsvarende beløb (ventelistegebyret).
Den nye bestyrelse har foretaget en udgiftsneutral justering af denne ordning. Det betyder, at formanden og kasseren stadig er
havelejefri, mens næstformanden (der står for havesalg) slipper med en halv haveleje og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer
betaler 3⁄4 haveleje. Vi synes, fordelingen af arbejdsopgaverne i bestyrelsen gør denne ordning mere rimelig og retfærdig.

OBLIGATIONER SOLGT
Bestyrelsen har i samråd med Solvangens bank (Abejdernes Landsbank) besluttet at sælge foreningens beholdning af
obligationer (ca. 220.000 kr.). Vi har i stedet fået en konto i banken med en højere rente, end obligationerne giver, og med
gebyrfri ret til at hæve penge på kontoen op til seks gange årligt. Det har været et tilbagevendende problem i vores forening,
at vi var nødt til at bede om et gebyrtungt overtræk hvert forår, fordi mange store regninger kommer på dette tidspunkt, mens
foreningens indtægtskilde (havelejerne) jo kommer ind i to tempi (februar og august).

Solstråle-opslagstavlen
VINDUER EFTERLYSES
Jeg er ved at samle gammeldags sprossevinduer til et drivhus. Så har du et eller flere stående, som du alligevel ikke lige ved hvad du
skal bruge til, vil jeg gerne have dem. Form og størrelse er underordnet, og der behøver ikke at være glas i.
Skulle de være lidt mølædte, er det ingen hindring. På forhånd tak
Hans, Have 3 (60 74 34 08)
FEST MED LYD PÅ
For syvende år i træk – det er da vist en tradition så? – holder jeg havefest med levende pigtrådsmusik og en masse glade mennesker.
Altså kan det ikke undgås, at lydniveauet sniger sig deropad… og jeg beder derfor på forhånd om jeres forståelse og overbærenhed
(man kan også bare komme og være med!).
I år finder festen (kendt som Svendbentfestivalen) sted lørdag den 16. august.
Hans, Have 3 (60 74 34 08)
HAR DU NOGLE STAUDER TIL OVERS?
Jeg mangler noget mere kolorit i haven, så hvis du skulle have for mange stauder af en eller anden slags,
så kunne det måske være at de vil kunne give lidt farve i min have?
Chanett, Have 48
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