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Velkommen til en ny sæson i 2012

R
igtig meget velkommen til et nyt 
år, en ny sæson i haverne og et 
nyt nummer af Solstrålen. 

Jeg håber, at alle kom godt gennem jul 
og nytår. Jeg håber også, at alle trods 
krudt, raketter og formodentligt stort 
indtag af fødevarer stadig har samtlige 
lemmer i behold. 

Tak for det gamle år, der ikke udmær-
kede sig specielt på solsiden, men som 
til gengæld lod vandet løbe i stride 
strømme. Vi sparede besværet med 
selv at vande græsset, så tak i det 
mindste for det. 

Snart skal vi til det igen. Vi skal ligge 
på drømmesengen, vi skal drikke kø-
lige sodavand og øl, spise småkager og 
håndmadder. Vi skal også luge ukrudt, 
klippe hæk og bytte blomster, og vi 
skal hilse på naboerne. I sidste sæson 
fik vi 11 nye haveejere, tag godt imod 
dem. 

Vi glæder os til endnu en skøn sæson i 
vores fælles Solvangen. 

Husk at generalforsamlingen er Solvan-
gens øverste myndighed. Kom og tal. 
Vi vil elske at se dig dér. 

V
ed du godt, at Haveforeningen 
Solvangen har en hjemmeside? 
På hjemmesiden kan du se be-

styrelsens sammensætning og telefon-
numre, du kan læse om kloakering, se 
billeder og hente vores ordensregle-
ment, en byggeansøgning og vores 
kontrakt med Aarhus Kommune. For 
bare at nævne noget. Byggereglemen-
tet ligger også på hjemmesiden, lige-
som referatet fra den sidste generalfor-
samling. 
Har du ideer til hjemmesiden eller til 
foreningen generelt, er du mere end 
velkommen med dit forslag. Du kan 
bruge kontaktformularen på hjemmesi-
den, det er let - og vi læser det hele.  

www.solvangen.info



Hurra

Haveforeningen Solvangen har været 
på skrump, smidt de overflødige 

kilo og genvundet sin ungdoms figur. 
Forleden blev der sågar piftet efter 
hende. Tror nok, det var Oldhøjen, der 
ikke kunne stå for synet. 

Det HAR også pyntet. Hækkene er 
blevet smalle og stierne blevet brede. 
Bestyrelsen takker alle (hækklippere) 
for konstruktivt samarbejde og ser med 
fornøjelse frem til den nye sæson. 
Vi ved godt, at nogle gerne ville have 
haft påkravet om at gøre hækkene 
smallere hjem i postkassen. Andre

ville have det på sms og en enkelt ville 
gerne have det i morse. Med 130 haver 
er det ikke muligt at gøre alle tilfredse, 
men hvis vi nu fortæller, at vores valg 
ikke bliver taget for at genere nogen, 
men fordi vi vitterligt skønner, at det 
pågældende valg er det rigtige i den 
konkrete situation … hjælper det så? 

Stort set hele vejen rundt (i havefor-
eningen altså) blev der klippet hække, 
og det har pyntet. Nu kan slamsugere, 
brandvæsen og Hjem Is-biler med flere 
igen komme ubesværet rundt på sti-
erne. Wuhu. 

Jan klippede flere rummeter af sin hæk.



Et par gange i løbet af sæsonen går 
bestyrelsen som bekendt havevan-

dring. Det er både for at vise flaget (vi 
lever endnu) og for at påse, at ukrudt 
og stokroser ikke har bredt sig ud over 
alle bredder. Undervejs noterer vi os 
uklippede hække, meterhøjt ukrudt og 
vildtvoksende træer. Vel hjemme igen 
forfatter vi breve og sender til de have-
ejere, der har påtale behov. 

Det ville være rigtig skønt, hvis vi i de 
enkelte breve også kunne rose med-
lemmerne. For eksempel skrive, at ”det 
ser godt ud med dine tulipaner i det 
nye bed” eller ”dine georginer står flot 
i år”. Personligt tror jeg, det ville styrke 
kommunikationen, og at det ville blive 
lettere for haveejeren at acceptere på-
talen om ukrudt langs hækken - eller 
hvad det nu er, der påtales. 
Men desværre må vi konstatere, at vi 
ikke har de ressourcer. 

Bare at styre, hvilke haver, der skal 
have brev om hvad, er en logistisk ud-
fordring, der beklageligvis HAR med-
ført, at en uskyldig i sæsonens løb 
uretmæssigt er blevet skoset for dårligt 

Om den ene sti er pænere end den anden er en smagssag. På generalforsamlingen stiller et medlem 
forslag om grus på alle stier.

vedligehold. Med efterfølgende und-
skyldning, men alligevel. 

Korrespondancen efter havevandrin-
gerne mellem bestyrelse og haveejere 
bliver derfor rigtig træls bussemands-
agtig: Du skal gøre sådan og sådan in-
den den og den dato, for ellers … 
Dødsygt. 

Og lad os bare være ærlige: Det er ikke 
alle medlemmer, der bliver lykkelige for 
at høre fra os. For nu at sige det mildt. 
Dels kan man lige have slået sin græs-
plæne, luget rosenbedet og malet sit 
hus – og på den måde føle sig godt 
tilfreds og i overensstemmelse med 
verden. Hvis man så modtager brev om, 
at ukrudtet langs hækken ud mod stien 
skal fjernes, kan man muligvis få den 
tanke, at bestyrelsens sko er for små. 

Det kan også være, at ukrudtet langs 
hækkens yderside i virkeligheden er 
kærmindesøster og plantet med vilje, 
så hvorfor skal en inkompetent og bo-
tanikblind bestyrelse blande sig i det? 
De kan skide i havet, kan de. 
Med andre ord får vi forskellige reak-

Havevandringer



tioner på vores breve. Det er også ok. 
Igen, vi er 130 haver og vi kan ikke nød-
vendigvis være enige om alt. 

Og nu kommer jeg til den første af to 
grunde til, at jeg overhovedet skriver 
det her: 
Især jeg synes, at havevandring er en 
håbløs måde at møde medlemmerne 
på. Der er for meget boss og løftede 
pegefingre over det. 
Alt tyder på, at også mange medlem-
mer synes, det er en håbløs måde at 
møde formanden på. Medlemmerne bli-
ver sure over, at sådan en skidespræl-
ler skal komme og fortælle dem, hvad 
de skal gøre ved deres haver. Så bliver 
formanden sur, for han er jo valgt til at 
bestride blandt andet dén praksis. 

Mit åbenbart sårbare sind bliver nega-
tivt påvirket af rollen som bussemand 
og medlemmernes efterfølgende ikke 
altid sympatiske reaktioner. 
Der er et dilemma i, at jeg (og bestyrel-
sen) synes, havevandring er en nødven-
dighed og en del af godt bestyrelses-
arbejde – og at samme havevandring 
smitter af på humøret hos i hvert fald 
undertegnede. Derfor vil vi, på vores 
snarlige generalforsamling, der i år lig-
ger lørdag den 31. marts (mere om det 
senere) efterlyse frivillige til et have-
vandringsudvalg. 
De frivillige skal ikke erstatte bestyrel-
sen ved havevandring, men supplere, 
så det er muligt at være i bestyrelsen 
og kun deltage i én havevandring pr år. 
Det ville lette presset. 

Den anden grund til, at jeg skriver disse 
linjer, er, at vi på havevandring får flest 
reaktioner på vores bemærkninger om, 
at ukrudt langs hækken skal fjernes. 
- Det er ikke ukrudt, det er blomster, 
som jeg har selv har sået, siger én. 

- Du kan selv være ukrudt, det er da 
blomster, siger en anden. 

Om det er blomster eller ukrudt, er et 
langt stykke hen ad vejen en smags-
sag. Og bestyrelsen ønsker ikke at 
indgå i diskussioner med medlemmerne 
om god og dårlig smag. Eller om det 
grønne langs hækken er blomster eller 
ukrudt. 

Ved indmeldelse i haveforeningen har 
alle medlemmer skrevet under på, at 
vejen ud til midten af stien skal holdes 
ren – af medlemmet. Indtil ordensregle-
mentet eventuelt bliver lavet om på en 
generalforsamling, gælder det, at der 
ikke må vokse planter langs hækken. 
Som jeg opfatter bestyrelsesarbejdet, 
er én af opgaverne at holde øje med, 
at det ikke sker. Og påtale det, hvis det 
alligevel sker. Er du helt uenig, er du 
velkommentil at stille forslag til gene-
ralforsamlingen om ændrede ordens-
regler. Eller til at stille op til formands-
posten. 

Men du kan kun dårligt klandre os for at 
forsøge at overholde de regler, vi i for-
eningen selv har vedtaget. 

Er det ukrudt eller blomster?



E
n kolonihave i netop Solvangen er 
der tilsyneladende rigtig mange, 
der gerne vil have. I hvert fald er 

der mange på ventelisten, lige omkring 
60 i skrivende stund. Vi har hørt, at det 
i nogle af de andre haveforeninger kni-
ber med interesserede. Derfor antager 
vi, at vi må kunne noget specielt – eller 
have et godt ry. Eller begge dele. Man 
kunne også få den tanke, at interessen 
skyldes bestyrelsens vanvittigt gode 
udseende. Der kan være mange forkla-
ringer. 
Noget af det, vi har indført i årets løb, 
er at sende brev til de interesserede på 
ventelisten. På den måde får de både 
en kvittering på, at de er skrevet op 
og information om, hvad det vil sige at 
have en kolonihave hos os. 

Brevet sendes på brevpapir med for-
eningens logo og ordlyden er gengivet 
herunder. Vi gengiver brevet her, fordi 
vi gerne vil informere dig om besty-
relsens arbejde, og fordi vi tror, at det 
ikke er alle, der finder vej til foreningens 
hjemmeside, ”www.solvangen.info”, 
hvor teksten findes under punktet ’Ven-
teliste’. 

Velkommen på venteliste til Solvangen

Vi er lykkelige for, at du ønsker have i 

Solvangen. Det følgende har vi skrevet 

for at informere dig om, hvad du går 

ind til, når du køber have hos os. Så har 

du bedre mulighed for at vurdere, om 

samarbejdet kan blive lykkeligt. 

Det kræver temmelig meget arbejde 

at have en kolonihave. I hvert fald i 

perioder. Ukrudt vokser overraskende 

hurtigt. Hvis du har en forestilling om 

at ligge på terrassen og drikke kølige 

martinier, mens blomsterne blidt svajer 

i vinden og fuglene synger – så kan det 

godt blive virkelighed. Men ikke uden 

en stor indsats fra din side. 

Du skal have tid til at have en koloni-

have, for du skal passe din have. 

Hækkene skal klippes to gange om 

året, græsset skal slås, huset skal ved-

ligeholdes og stien foran din have skal 

holdes fri for græs og ukrudt. Det er 

ikke til diskussion. Det er sådan, vilkå-

rene er. Hvis du ikke mener, du kan det 

– eller af en eller anden grund ikke vil 

– så er en kolonihave hos os ikke noget 

for dig. 

I enhver haveforening er der nogle 

overordnede kommunale bestemmel-

ser, haveforeningen skal rette sig efter, 

for jorden er lejet af kommunen. Der-

udover har foreningen nogle interne 

regler, du skal følge, og de kan være 

forskellige fra forening til forening. Har 

du valgt os, fordi vi var nærmest, vil vi 

opfordre dig til at spørge lidt rundt, så 

du kommer på venteliste i en havefor-

ening, der passer til dit temperament. I 

Århus er der 35 haveforeninger. 

Som de fleste andre kolonihavehave-

foreninger er Solvangen en forening. 

Med bestyrelse, generalforsamling, 

vedtægter og regler og den slags. I 

en forening kan man ikke gøre fuld-

stændig, som man selv synes. Der er 

et overordnet fællesskab at tage hen-

syn til. I en forening er det flertallet, 

der bestemmer. Så selv om du måske 

er uenig i en beslutning vedtaget på 

generalforsamlingen, skal du alligevel 

følge beslutningen. 

Mens du står på venteliste, skal du 

hvert år – inden 1. maj – indbetale 100 

Ventelisten er vældigt populær



kroner på konto 5382-0320970.  

På indbetalingen skal du skrive dit for-

navn og dit efternavn. Ikke andet. Lad 

være med at skrive ’ventelistepenge 

fra xxx’ eller ’årlig indbetaling’ eller 

lignende. På vores udskrift er der kun 

et meget begrænset tekstfelt. Skriver 

du andet end dit navn, kan vi ikke se, 

hvem indbetalingen kommer fra - og 

så bliver du slettet af ventelisten. Det 

gør du også, hvis du betaler efter den 

30. april. Vi er søde, men vi er ben-

hårde. 

Du kan med fordel oprette en årlig 
bankoverførsel. Så glemmer du ikke at 
betale. 

Når det bliver din tur, og du køber et 

hus i en have, har du selv ansvaret for, 

at huset er i ordentlig stand. Vurde-

ringsfolkene, der har prissat huset, vur-

derer ud fra nogle helt specifikke op-

lysninger om alder og tilsyneladende 

stand, men du er velkommen til selv at 

gennemgå huset med en håndværker, 

inden du køber. Du skal se dig godt 

for. At købe et kolonihavehus kan sam-

menlignes med at købe en brugt bil. 

Har du læst så langt som til her, og har 

du stadig lyst til en have i Solvangen, 

så vil det være os en stor fornøjelse at 

byde dig velkommen som medlem. 
Du kan læse mere og se billeder på 
www.solvangen.info 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen 2011, 
Jane, Chanett, Poul, Anette og Dav. 

Vi sender ikke 

det her billede 

ud sammen med 

ventelistebrevet, 

det er bare sat 

her for at give 

dine øjne no-

get andet end 

teksten at kigge 

på. Huset ligger i 

Solvangen, men 

ved du hvor? 

Faktisk er hyt-

ten et anneks til 

et hovedhus og 

indeholder to kø-

jesenge, billard, 

spa og samtale-

køkken. 



Økonomi

På generalforsamlingen i marts vil 
kassereren, Anette Overgaard fra 

have 94, gennemgå regnskab for 2011 
og budget for 2012. 
Hun har siden sidste GF arbejdet mål-
rettet på at forstå og optimere regn-
skabet, og det er den øvrige bestyrel-
ses klare overbevisning, at vi har fået os 
en både kompetent og samvittigheds-
fuld kasserer. 

Anette har indført nye rutiner omkring 
betaling af regninger, for eksempel 
kan formanden og kassereren fra hver 
deres sofa via computer nu godkende 
girokort, der af regnskabstekniske årsa-
ger skal forsynes med to underskrifter. 

Hun har også indført en generel beta-
lingsfrist i Solvangen på tre måneder. 
Det betyder, at hvis du har fået bevilget 
fx nye hækplanter og selv har lagt pen-
gene ud, skal du komme med kvitterin-
gen og have pengene retur fra Anette 
senest tre måneder efter, du har købt 
planterne. Overskrider du tidsfristen på 
tre måneder, dækker Solvangen ikke 
dine udgifter. 
Og husk endelig en kvittering. 

Havenumre

Vi har sagt det før, men vi siger det 
gerne igen: Der er flere haver, der 

mangler havenummer.  (*Se også side 11) 

Vi tror ikke, at dem uden nummer vil 
lave numre med os. Men vi vil gerne 
være en haveforening, hvor man kan 
orientere sig. Bestyrelsen beder derfor 
allervenligst alle nummerløse haver om 
at tilføje nummer på havelågen (eller i 
umiddelbar nærhed, så nummeret kan 
aflæses fra stien).  
På forhånd hjertelig tak. 

Skrald

Som bekendt har vi tre steder opstil-
let små containere til køkkenaffald. 

De små containere, der står på Hoved-
vejen, bliver sommetider også brugt af 
Oldjordens haveejere. Af den grund be-
taler Oldjorden 1/7 af vores udgifter til 
tømning af containerne. 
Nu ER det jo sikkert de andre, der 
gør det, men sommetider er der altså 
nogle, der smider skrald ved siden af 
containerne. Eller ovenpå containerne. 
Enten fordi containerne er fulde, eller 
fordi …? I don’t know. 

Hvis I ser nogen smide skrald ved siden 
af eller ovenpå containerne, vil I så godt 
skælde dem ud? 
Er der ikke plads i containerne, skal 
man (sgu) tage skraldet med hjem. El-
ler vente, til containeren igen er tom. 
Det er dårlig stil at smide sit affald fra 
sig og overlade problemet til andre. 



Store containere

Bestyrelsen barsler i øjeblikket med 
en ide om en grøn container én 

gang pr måned mod de nuværende 
tre gange på en sæson. Vi regner lige 
nu på udgifterne til både container og 
containermand, men forventer at køre 
det som et forsøg i sæsonen 2012. 
Der vil stadig komme containere til 
storskrald tre gange i løbet af året.  
Alle datoerne bliver offentliggjort i ud-
hængsskabene. Som jo i øvrigt er nye 
og smadderflotte. 

Vandet i 2012

Vandmændene åbner for vandet ved 
sommertids begyndelse.

Det vil sige lørdag den 24. marts 2012 - 
såfremt det danske vejr tillader det.
Alle bedes være opmærksomme på, at 
deres vandhaner inde i huset og deres 
stophaner ude ved standeren er lukke-
de. Senest den 24. marts 2012 kl 09:00 

Vi lukker for vandet igen ved sommer-
tids ophør, søndag den 28. oktober 
2012. 

Med venlig hilsen vandmændene
Jeppe, have 49.
Frank, have 60. 

Sådan så de gamle opslagstavler ud. De 
havde deres charme, men pensionsalderen 
kaldte.

Asfalt på Kirkestien

Flere medlemmer har spurgt, om ikke 
Kirkestien snart skal have repare-

ret asfalten efter at kommunen lagde 
vand ind i det ny krematorium på kirke-
gården. (Eller var det varme, de lagde 
ind?) I hvert fald gravede kommunens 
folk Kirkestien op, smed rør i jorden, 
skruede og svejsede og kastede asfalt 
på efter at have dækket hullerne til 
igen. Kønt er det ikke. 
Vi ringede derfor til Kommunens Afde-
ling for Asfalt på Kirkestien (KAAK) og 
forespurgte høfligt, hvorfor Kirkestien 
ser ud, som den gør. 
KAAK svarer, at efter hullet var dæk-
ket til og asfalt løseligt smidt på, skal 
der gå et år eller halvandet, hvor jorden 
sætter sig. Når den tid er gået – og det 
er den i 2012 – kommer asfaltfirmaet 
en dag og lægger skinnende ren asfalt 
på, så vi får en jævn overflade og igen 
kan invitere gæster uden at have dårlig 
samvittighed. 

Vi er med andre ord på to do-listen.  



Slatne 
ligusterhække

En del af foreningens ligusterhække 
har tabt humøret og er enten ved at 

opgive håbet om en blomstrende frem-
tid - eller er allerede gået helt ud. På 
den baggrund har to haver i fællesskab 
søgt foreningen om et beløb i nærhe-
den af 30.000 kroner til opgravning, 
jordforbedring og nye hækplanter. 
Hækkene ud mod stier og veje er som 
bekendt foreningens. 
Bestyrelsen sagde af flere grunde nej 
til ansøgningen. En artikel om slatne 
ligusterhække i et af de sidste numre 
af HAVEbladet (kolonihaveforbundets 
blad), støtter bestyrelsens beslutning. 
Ifølge HAVEbladet har en landsdæk-
kende sygdom tilsyneladende slået til 
mod netop ligusterhække, så hække 
overalt i det ganske land er angrebet. 
Vi kæmper mod noget, der indtil videre 
er større end os selv. 
HAVEbladet leder efter en forklaring. 
Kryds fingre for, at ikke alle liguster-
hække går ud. 

Fest – nogle, der vil 
arrangere?

Fest. Er der nogle, der har mod på at 
arrangere en fest? For haveforenin-

gens medlemmer. I så fald skal de være 
så hjerteligt velkomne. 
 
Bestyrelsen ville elske, hvis havefor-
eningens medlemmer gik til den samme 
fest og havde en sjov og dejlig dag i 
hinandens selskab. Foreningen betaler 
løjerne, bare sig til. 

Sidste år prøvede vi med pølse- og hu-
musfest, og der var både solskin og øl 
og sodavand og ketchup og bolscher 
og ristede løg og alt muligt. 
Alligevel var vi ikke så forfærdelig 
mange. Måske er tiden løbet fra fester 
i Solvangen? Måske skal vi hyre Birthe 
Kjær? Eller Anders Matthesen? Eller 
borgmesteren? 

Gå ind i et festudvalg og giv den gas. 



Åbent hus - nogle 
der vil arrangere?

Forrige år – i sæsonen 2010 – havde 
vi åbne haver en (vist nok) søndag. 

Var der flag i hækken, måtte man gå 
ind i haven og kigge. Det var faktisk 
en pæn succes, hvor mange både fik 
og selv gik på besøg og måske er der 
nogen af de ærede medlemmer, der 
kunne have lyst til at stå for et lignende 
arrangement i 2012? 
Det kræver ikke så alverdens meget. En 
annonce i Århus Onsdag (foreningen 
betaler), indkøb af nogle flag (eller an-
det til at sætte i hækken), logistik i for-
hold til hvem, der vil være med og en 
pressemeddelelse. 
Det er super godt for ventelisten og re-
nomméet – altså haveforeningens. 

Hvad har bestyrel-
sen bedrevet? 

Hvad laver de egentlig i den besty-
relse? Laver de andet end at sælge 

huse og brokke sig over hækkenes 
bredde? Hvis vi som bestyrelse selv må 
svare på spørgsmålet, er det helt enkle 
svar ”Ja”.  
Tillad os at komme med et par eksem-
pler: 

Vi har fået styr på økonomien. Som fle-
re muligvis husker, var der sidste år ved 
denne tid et underskud på godt 20.000 
kroner i kassen. Foreningen endte med 
at måtte afskrive omkring 5.000 kro-
ner, men resten kom ind ved at sælge 
en have. Nu er der helt og aldeles fod 
på økonomien. Anette Kasserer har 
holdt flere møder med foreningens tid-
ligere kasserer, Ditlev, og har fået styr 

på balancen, regnearkene, netbanken 
og udgiftssiden. STOR tak til Ditlev for 
uvurderlig hjælp og vejledning. 

Sidste år ved denne tid var der fem så-
kaldt døde haver i foreningen. Haver, 
som af en eller anden grund ikke blev 
passet, og som bare stod og groede til. 
De døde haver eksisterer ikke længere. 
Bestyrelsen har (i det ene tilfælde ved 
hjælp fra en dyr advokat) opsagt to af 
haveejerne og var på vej til at opsige 
de tre sidste også, men de kom hel-
digvis af sig selv ud af hullerne og tog 
hånd om ukrudtet. 

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at 
døde haver ikke hører til i Solvangen, 
og vi går gerne rettens vej for at hånd-
hæve princippet. I øjeblikket bøvler vi 
lidt med to meget unge og en enkelt 
lidt ældre haveejer, der i hver sin have 
har en alternativ holdning til havearbej-
de, men ellers ser det helt overordnet 
fint ud. 

Vi har fået etableret en ny hjemmeside 
med alskens oplysninger om stort og 
småt. Vi har købt og opsat nye informa-
tionsskabe. Formanden og kassereren 
har været på hver deres kurser. Vi har 
holdt en masse møder – fem, seks, syv-
hundrede stykker. 
Vi arbejder med et såkaldt årshjul, der 
skal lette planlægning af årets tilbage-
vendende gøremål, såsom container, 
møder, generalforsamling, havevan-
dring, etcetera. 
Vi har solgt cirka 11 haver. 

Tja. Når man sådan opregner arbejdet 
på skrift, syner det egentlig ikke af al-
verden. Men det har altså fyldt vores tid 
ud. 

* Det her er side 11. Her står ikke noget om havenumre. Men du må 
indrømme, at det er besværligt at orientere sig, når der ikke er side-
nummer på. Ikke?  



Hus- og havefoto 

Som man kan se på vores hjemme-
side, www.solvangen.info, har for-

manden udsat nogle kolonister for en 
af sine passioner, fotografiet. Også i 
sæsonen 2012 vil formanden henvende 
sig til udvalgte haveejere og venligt 
bede om tilladelse til at fotografere 
dem i deres have. Der er faktisk ingen 
kriterier, billederne skal netop afspejle 

mangfoldigheden, men det er næsten 
helt sikkert, at ikke alle haver får besøg. 
Fortvivl ikke, for det handler hverken 
om dig eller din have, men om forman-
dens begrænsede ressourcer. 
 
Samtidig med at billederne er et sjovt 
tidsbillede, kan de også være med til at 
skærpe interessen for Solvangen speci-
fikt. For både vi og vores haver ser sgu 
godt ud. 



 Hjertestarter 

Tænk at ingen er 
kommet på ideen 

før: En hjertestarter i 
Haveforeningen Solvangen. 

Evt. til deling med naboforeningerne. 
Når Kirsten fra have 89 ikke luger 
ukrudt, læser hun til læge, og det er 
hende, der har foreslået og tager ini-
tiativ til, at Solvangen får installeret en 
hjertestarter. 
Vi kommer ikke uden om, at nogle af 
foreningens medlemmer har fødselsår i 
den lave ende af sidste århundrede. Det 
har en masse fordele, blandt at vi efter 
et langt liv er blevet rasende kloge. Men 
kroppen kan ikke altid følge med lyster-
ne – altså havelysterne – og det ville da 
være både synd og skam at afkorte et 
godt og virksomt liv flere år før faktisk 
udløbsdato, blot fordi haveforeningen 
ikke er med på det sidste nye, herunder 
hjertestarter. 
Bestyrelsen bakker helhjertet op om 
projektet og håber at kunne informere 
yderligere på GF i marts. 

Generalforsamling 
lørdag 

I 
år ligger generalforsamlingen på en 
lørdag. Helt præcist lørdag den 31. 
marts 2012 klokken 11. Stedet er det 

sædvanlige, Åby Bibliotek. Ændringen 
fra søndag til lørdag skyldes udeluk-
kende, at vi ikke kunne få lokalet den 
ønskede søndag. Vi var endda tidligt 
ude med forespørgslen, men andre var 
altså hurtigere. 
Vi håber, at mange medlemmer allige-
vel vil møde op og give deres besyv 
med om livet i Solvangen. 
I god og vedtægtsbestemt tid inden GF 

sender vi med post til alle medlemmer 
den autoriserede indkaldelse med fast 
dagsorden og eventuelle punkter til be-
handling. 
Har du forslag til ændring af for ek-
sempel stibredde, husfarve, haveleje, 
formand eller andet, skal du sende dit 
forslag allerede nu, for ifølge vedtæg-
terne – og det er dem, der bestemmer 
den slags – skal ”forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen [skal] 
være formanden i hænde senest 1 må-
ned efter regnskabsårets udløb”. 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. 
december. Send dit forslag til formand 
Dav. Enten via post, mail eller via kon-
taktformularen på hjemmesiden. Har du 
ikke senest en uge efter modtaget en 
kvittering på dit brev / din mail, skal du 
kontakte formanden telefonisk. 

Hænderne op eller 
bukserne ned 

Sidste år blev PBS skrevet ind i or-
densreglementet. At haveleje skal 

betales via PBS (Bankernes betalings-
service). Har man ikke lyst til PBS, bli-
ver regningen 100 kroner dyrere. Det 
skyldes et slags ulempetillæg, fordi 
kassereren har langt mere arbejde med 
’gammeldags’ girokort, end hvis lejen 
ordnes via PBS.  
Havelejen kan også blive dyrere end 
normalt på en anden måde: Hvis have-
lejen betales for sent, sætter banken 
automatisk et rykkergebyr på. 
Men det er ikke helt let at inddrive re-
stancerne. Både det såkaldte ’ulem-
petillæg’ og rykkergebyret fra banken 
kommer først på næste regning, altså 
den, der kommer et halvt år efter. Og 



til den tid kan enhver jo have glemt, at 
man sidste gang var for lang tid om at 
få pengene op af lommen. 

Bestyrelsen henstiller derfor til, at alle 
betaler det beløb, der står på girokor-
tet. 
Tænker du, at ”det der beløb umuligt 
kan passe”, så ret henvendelse til kas-
sereren, inden du betaler. 

Haveforeningen Solvangen er først og 
fremmest 130 glade haver, men vi ER 
også en forretning, der skal løbe rundt. 
Betaler vi ikke leje til tiden, løber der 
gebyr på. Fuldstændig ligesom ude i 
samfundet. 

Flytterod 

Når du flytter, skal du melde flytning. 
Også til Solvangen.  

Der er INGEN sammenhæng mellem tekst og billede på denne side. Familien sagde venligt ja til at stille op 
til formandens foto-ambitioner og er hverken flyttet uden at give besked eller skylder penge. 



Flere og flere haveejere hænger tibetanske be-
deflag op i deres have, også i Solvangen. Flage-

ne har tilknytning til den tibetanske buddhisme, som 
(hurtigt formuleret) er en filosofi om, hvordan man 

kan leve sit liv. Flagene kan købes i Danmark, men rej-
ser man langt nok  væk, vil man støde på flagene i de-
res såkaldt naturlige omgivelser. Det vil sige Tibet og 
nærliggende lande, hvor der er tibetanere og / eller 

buddhister, for eksempel Indien og Nepal. Fla-
gene er altid ensfarvede i de samme fem far-
ver og i samme rækkefølge, blå, hvid, rød, grøn 
og gul, der hver især symboliserer et element:  

Blå er rum, hvid er vand, rød er ild, grøn er luft  og 
gul er jord.
Flagene hænges altid op i sæt. De er påtrykt 
tibetanske mantraer, symbolske figurer eller 

bønner, hvis kraft bliver spredt af vinden. 
At hænge tibetanske bedeflag op i sin have er 

ikke nødvendigvis et opgør med den danske 
forlkekirke, men kan være et udtryk for sym-
pati for buddhisme eller blot være en farverig 

souvenir fra den sidste udlandsrejse. 

Hvad i alverden 
laver Buddha i 
Solvangen? 



SKRIV TIL SOLSTRÅLEN 

Har du en solstrålehistorie eller en tusmørkefortælling på 
lager,  vil du lægge op til debat eller sable bestyrelsen ned, 
rose din nabo eller skose din genbo, så spids tastaturet og 
skriv til Solstrålen. 

Solstrålen er født ud fra et ønske om at lave et blad med 
information, synspunkter og debat. 

Stof til bladet kan sendes via formularen på vores hjemme-
side www.solvangen.info 

BESTYRELSEN I SOLVANGEN 2011/2012 

Formand, Dav Jacobsen, have 102, tlf. 26 36 76 80 

Kasserer, Anette Overgaard, have 94, tlf 20 11 95 32

Næstformand, Poul Andersen, have 67, tlf 20 11 95 33

Adresseændringer, Jane M. Sørensen, have 86

Sekretær, Chanett Roland, have 48


