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NYT FRA BESTYRELSEN

RAL OG NUL HULLER

SOLVANGEN LEVER

Så fik vi ral på havegangene. Eller nogle gjorde, for
det er jo heldigvis sådan - også når det kommer til
havegangenes udseende – at der er frit valg på alle
hylder. Bortset fra den med meterhøjt ukrudt.
Nogle vil have en havegang, som stranden på Fanø,
andre er til markvejs-look`et, og nogle er til ral. Vi
fik otte og en halv kubikmeter ral i denne omgang,
hvilket fylder en hel del. Det er bare ikke helt nok
da der stadig er stier med huller, som med tiden
har fået nogle af havegangene til at minde om en
blanding af Alperne og en albansk motorvej.
Så om ikke så før – så i hvert fald inden det bliver
forår igen – vil bestyrelsen sørge for, at der bliver
fyldt noget stabilgrus i de værste huller.
Solvangen skal nemlig være en haveforening, som
tandlæger kan prale af: med nul huller!

FOR SENT UDE
Bestyrelsen vil gerne sige undskyld. Vi undskylder,
fordi vi i juli var for sent ude med besked om, at
containerne til grønt og blandet affald, ville få en ny
placering - denne gang midt på kirkegårdsstien.
Nogle kolonister, som bor oppe på bjerget, havde
sprunget de tidlige forårs-containere over i
forventning om, at juli-containerne kom til at stå
ved have 121, som den plejer. De blev forståeligt
nok lidt trætte af det, eftersom de nu skulle trille
børen længere ned ad bakken med deres affald.
Vi beklager!

Nogle lægger sig på knæ og friserer græsplænen
med en redekam, andre læner sig tilbage og lader
natur være natur. Der er mange måder at være
havekolonist på, og ingen har patent på, hvad der
er bedst, mest rigtigt eller korrekt. Forskelligheden
og mangfoldigheden blomstrer i Solvangen, og tak
for det.
Men… der er jo lige de ”døde haver”. Det er de
haver, som aldrig bliver brugt, og som bestyrelsen
gerne vil vække til live igen. Bestyrelsen gik derfor
en tur rundt i vores haveforening i juli måned. Og vi
gik glade hjem med en dejlig følelse af at Solvangen
lever! Vi er 130 haver, og langt de fleste haver oser
langt væk af et glædeligt samspil mellem mennesker
og natur. Det er så fedt!
Så er der desværre en lille håndfuld haver, der enten
er døde eller ser meget sløje ud. Bestyrelsen har
snakket med de pågældende kolonister, hvilket har
givet pote – om ikke total pote, så da i hvert fald
noget handling og nogle løfter om handling. Så må
vi tage den derfra…
I et enkelt tilfælde var det faktisk en befrielse for
havelejeren, at vi tog kontakt til ham. Han havde
længe villet skille sig af med haven, da han ikke
magtede opgaven. Haven er derfor nu sat til salg.
Haver er til for at blive brugt. Det er bestyrelsens
holdning, og vi har mange på venteliste, der længes
efter at få jord under neglene og persille i ørerne.

KOLOFON

Næste – og årets sidste - containerweekend er
26.-28. september. Der kommer containeren til at
stå ved have 70 - dvs. midt på bakken!
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EN STANG, ET FLAG, EN FLAGSTANG
Solvangen har en hvid flagstang med vakse himmelstriber med rødder, som er placeret på vendepladsen
på den nederste havegang. Solvangen har dertil også
et flag – et Dannebrogsflag – som ligger ensomt i en
pose i formandens udehus.
Ingen har i denne sæson har haft tid, energi eller
overskud til at være flagmester, og dermed sørget
for at Dannebrog kom op og ned i overensstemmelse
med de regler, der nu er for den slags. Bestyrelsen
har heller ikke nogen forventninger om, at folk i de
kommende år, vil stå i kø for at påtage sig opgaven.
Fair nok! Vi har i bestyrelsen derfor taget konsekvensen og bedt Julie Bach - en tekstildesigner fra
Århus – om at kreere et nyt flag til Solvangen. Flaget
tager udgangspunkt i vores logo, og vil formegetnlig
blive indviet i forbindelse sæsonstarten i 2009.
EN RÆV BAG ØRET
Flere kolonister i Solvangen har i denne sæson haft en
ræv – ikke bag øret, men i deres baghave. »Byræve«
er blevet helt almindelige i det ganske danske land. Vi
har i bestyrelsen jævnligt fået spørgsmål om Mikkel
Ræv og hans brødre og søstre såsom: er ræve farlige?
Er det smart at fodre dem? Hvad gør vi, hvis de slår sig
ned under vores hus? Hvad gør jeg, hvis en ræv ser
syg ud ?

Vi kan dog allerede nu godt afsløre her i Solstrålen, at
ræve ikke er farlige for mennesker, at det er en dårlig
idé at fodre ræve og at man med et kraftigt trådnet
– gravet minimum 30 cm ned under jordhøjde - kan
forhindre ræve i at etablere en rævebolig under dit
hus. Mange ræve ser sløje ud på denne årstid, men
ofte er der blot tale om pelsskift og/eller træthed i
forbindelse med opfostring af ræveungerne.

HAVEDRØMME
Vi er privilegerede, du og jeg. Hvorfor? Fordi vi har
en kolonihave. Det er der nemlig mange mennesker,
der også drømmer om.
Solvangen har pr. 15. august 2008 cirka 50
kolonihavedrømmere på venteliste. Med en
omsætning på omkring 10-12 haver om året vil det
sige, at sidste mand på listen kan få sin drøm opfyldt
om fire-fem år.Man kan derfor med rette kalde os
for priviligerede -:).
Og til orientering kan vi fortælle at der på den
interne venteliste – listen som henveder sig for
kolonister med have i Solvangen – pt. står 3
personer på listen.

Svar på spørgsmål om ræve får man bedst ved
at gå ind på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside:
www.dyrenes-beskyttelse.dk. Her kan man bl.a. finde
den elektroniske pjece ”Om at leve med byræve”, der
giver svar på alt mellem himmel og jord. Man kan
også ringe til Dyrenes Beskyttelse på tlf.: 33 28 70 54,
hvis man ikke er webbruger.
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SOLSTRÅLE-HISTORIER

FRA MONGOLIET TIL SOLVANGEN
Du har fået en have og nu vil du også gerne have et
hus. Hvad gør du så? Du kan stå på hovedet i byens
containere, samle brædder efter brædder, søm efter
søm, og så gå hjem og snedkerere. Du kan også vælge
at gå i Silvan og købe et samlesæt - eller noget helt
tredje!

Ger’en – eller yurt’en, som den også kaldes – bruges
af nomader fra den anatolske højslette til det
kinesiske hav. Men også mange fastboende har
ger’er som bolig. I Mongoliets hovedstad Ulan
Bator bor således fire femtedele af byens én million
indbyggere i en ger.

Det har Hans Ishøj gjort. Han har nemlig købt sig et
nomadetelt – en ”ger” – fra Mongoliet, og slået det
op i have nummer 93 i Solvangen.

Ger`en i Solvangen er cirkelrund med en diameter
på seks meter, det giver et areal på cirka 30
kvadratmeter. Ger`en består af fire lag; yderst en
PVC-dug, der beskytter mod sol, vind og vand,
et lag kraftigt imprægneret lærred, et isolerende
lag filt (uld plus kunststof), og inderst et tyndt lag
bomuld.
Indervæggen, som består af et firedelt, lakeret
træ-fletværk, bærer tagets 80 smukke dekorerede
staver. I centrum af taget er ”kronen”, som er ger’ens
stolthed, og som er bemalet og opdelt i otte felter
med plexiglas i. Døren er et orgie i skønhed, den skal
ses live. Det kan simpelthen ikke beskrives.
Ger’en er transporteret til Solvangen i to totalt store
trækasser. Først over land til Sortehavet, og derfra
med skib til Newcastle og videre til Esbjerg, for til
sidst at afslutte sin rejse ad landevejen til Åbyhøj.
Er du nysgerrig for at se den på nærmere hold? Så
skal vi hilse og sige at du er velkommen til at bese
ger’en i have nummer 93.
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PLADS TIL BEGEJSTRING
Hvor mange mennesker kan der være i en have på
400 kvadratmeter?
I hvert fald 200 mennesker. Så mange troppede op,
da Hans fra have nummer 3, for syvende år i træk
inviterede til Svendbent Festival lørdag den 16.
august. Selvom pladsen til tider var trang, så var der
plads til begejstring. Ikke mindst for den afghanske
folkemusik og –dans og de to boksekampe, der i år
supplerede tre fuldede rockbands.

Et fast og elsket indslag i Svendbent Festivalen er de to bartendere, Irma (der
tidligere har haft nabohaven) og hendes kusine Jenny, som ses på billedet
ovenover.

Bevismateriale = feststemning
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TRÆF MED TRILLEBØR

Traditionen tro blev der igen i år, den 19 Juli 2008,
afholdt trillebøretræf på pladsen ved siden af
Markedtenderiet.
En kreds af kolonihaveejere havde fundet trillebøren
frem og var klar til at kramme. Nogle med kontanter
og andre med kolde øl...
En fed tradition i en fed haveforening - så på gensyn
næste sommer!
Så er kræmmerne klar!

Kom og gør en god handel...

Regnen satte ind efter de første par timer, men der er jo
altid nogle, som er mere udholdende end andre...
Håber det gav bonus?

Solstrålen_nyhedsbrev v#56.indd

6

22/08/08, 12:11

FORMANDEN MENER...
For lidt over et år siden blev en have med hus
i Solvangen vurderet til knap 40.000 kroner.
Den pågældende kolonist fortrød imidlertid sin
beslutning, og ønskede derfor ikke at sælge haven
alligevel. Nu, et år efter, er den samme have, med
vel og mærke det samme hus, lige blevet solgt for
59.000 kroner.
Fra 40.000 kroner til 59.000 kroner. Hvad er der sket
med priserne det sidste års tid? Ingenting – absolut
ingenting – med hus og have, der stort set har ligget
uberørt og ubenyttet hen i perioden.
Til gengæld er der sket noget med vurderingsreglerne. De blev ændret med virkning fra 1. januar
i år, og det er her, hunden – stigningen på næsten
20.000 kroner – ligger begravet.
I korte træk handler ændringerne i vurderingsreglerne om en ændret afskrivning, om tillæg for
moderniseringer, vedligeholdelse og forbedringer,
om tillæg for fundament, løsøre, haveanlæg og beplantning. Det vil jeg ikke komme ind på her – og
ved heller ikke nok om det.
Men jeg ved, at en prisstigning på næsten 20.000
kroner for ingenting er urimelig og uretfærdig.
Jeg synes heller ikke, at det matcher det ellers
udmærkede
omkvæd,
Kolonihaveforbundets
ledelse ellers synger: At kolonihaver skal være for alle,
også dem uden fede jobs og penge på kistebunden.
Kolonihaver skal være for alle. Det skal der ikke
være to meninger om. Men det er præcis her,
Kolonihaveforbundet har solgt ud med sine nye
vurderingsregler.
Næsten 20.000 kroner betyder altså noget, hvis man
er arbejdsløs, bistandsklient eller på anden måde
”hægtet af” samfundets ekstreme pengeflow.
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Og de 20.000 kroner er ikke et eksempel, der
kommer til at stå alene. Masser af haver vil få
et kraftigt prishak opad ved førstkommende
vurdering. Derefter vil priserne falde til ro , men på
et nyt og højre niveau end tidligere.
Jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed?
Jeg er dog af den opfattelse, at de nye
vurderingsregler er et knæfald for de kræfter i
og udenfor Kolonihaveforbundet, som helst ser
prisdannelsen sat helt fri – og dermed udsat for
markedsmekanismernes frie og kyniske spil.
Vi kan i Solvangen – så længe vi er medlem af
Kolonihaveforbundet – ikke beslutte at gå tilbage
til de gamle vurderingsregler, da hovedbestyrelsen
i Forbundet har besluttet, at de nye regler er
gældende for alle.
Så vurderingsregler? Regler for dit og regler for
dat, og regler for reglernes egen skyld. Jeg hader
regler… men mere om det i næste nummer af
Solstrålen.
God sommer eller efterår…
Hans Buhl
Formand i Haveforeningen Solvangen
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SOLSTÅRLENS lÆSERE MENER...
TAK FOR SOLSTRÅLEN

SKRIV TIL SOLSTRÅLEN

Tak for Solstrålen. Et rigtig dejligt blad er det. Jeg
glæder mig til det næste.
Der er flere nye gode tiltag, der er nogle gode,
relevante hip til os om at gøre visse ting bedre,
blandt andet med hensyn til at skabe bedre vilkår
for ambulancekørsel.
Jeg kan også godt lide den åbenhed, bestyrelsen
lægger for dagen. Og så kan jeg lide den afslappede
måde, bladet er skrevet på. Men hvad jeg bedst
kan lide i den forbindelse er den fasthed, jeg læser
mellem linierne. God vind med Solstrålen fremover!
Vera Elise Kjeldgaard, have nummer 119

Vores Solstråle-blad er blevet godt modtaget,
hvilket vi i bestyrelsen er rigtig glade for. Men helt
rundt på græsplænen af glæde bliver vi først, når vi
får lidt hjælp fra jer. Vi opfordre jer derfor til at sende
os indlæg så også jeres mening kommer til udtryk.
Solstrålen skal helst ikke være envejskommunikation,
der kun går fra bestyrelsen og ud til medlemmerne.
Solstrålen er »født« ud fra et ønske om at få et blad
med information, synspunkter, debat, glade/søde/
sørgelige/triste historier og hvad I ellers har af gode
ideer. Så skriv til os!
I kan enten bruge Solstrålens mail-adresse, som
hedder haveforeningensolvangen@gmail.com eller
aflevere jeres ord på papir i formandens postkasse
(have nummer 3). Solstrålen udkommer, når der er
stof nok til et nummer!

Solstråle-opslagstavlen
Her kan du forære dit drivhus væk, bytte din svigermor til et pæretræ, efterlyse et hjul til din trillebør,
ja hvad som helst, så send os et par ord.
ET DRIVHUS PÅ 100 KVADRATMETER
I første nummer af Solstrålen efterlyste jeg gamle vinduer, fordi jeg gerne vil bygge et drivhus. Og det
kan nok være… Jeg har fået tilbudt vinduer nok til at bygge et drivhus på mindst 100 kvadratmeter,
og i tilgift har jeg fået et læs stolper og brædder. Tak for det!
Hans, Have 3 (60 74 34 08)

SKAL VI SPILLE CROCKET?
Kan I ikke lave en crocket-turnering? Det er Lene i nr. 27, der har henvendt sig til bestyrelsen med
det forslag/spørgsmål. Og jo da… Men først vil vi da gerne vide, om der er interesse for en dag med
kugler og køller? Så giv lyd, hvis I vil være med.
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