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ET HELT FODBOLDHOLD – OG MANGE PÅ BÆNKEN

Pindsvin og kolonihavefolk er gået i hi, solsorten har 
fundet halstørklædet og de lange, uldne underbukser 
frem, og Solvangens vurderingsudvalg har puttet 
lommeregner, tommestok og den lille tabel i 
mølposen. Sæsonen for havesalg er forbi, og facit for 
2008 er, at der er blevet solgt 11 haver. Det drejer sig 
om haverne nr. 9, 11, 19, 47, 51, 57, 68, 87, 96, 114 og 
125B.

Så vi siger velkommen til et helt fodboldhold af 
nye haveejere. Der er også mange ”på bænken”. På 
Solvangens venteliste er der lige nu 55 navne, og 
det betyder, at sidste kvinde på listen – med den 
nuværende omsætning af haver – må væbne sig med 
tålmodighed i fem, måske seks år, før hun kan regne 
med at få tilbudt en have.

GRATIS NYTÅRSFORSÆT

Glædelig jul, det er lige om lidt, og så er der jo ligesom 
tradition for, at det bliver nytår bagefter. Og nytår, det 
er tiden for trælse nytårsforsætter, man alligevel har 
glemt eller fortrængt dagen efter. 

Så prøv noget nyt i år, drop alle løfter om at holde op 
med at ryge og spise fl æskesvær og skumbananer til 
morgenmad, og tag i stedet imod bestyrelsens tilbud 
om et gratis og nemt-at-holde-nytårsforsæt: ”I 2009 vil 
jeg møde frem til Solvangens generalforsamling”. Det 
er da til at have med at gøre. 

Generalforsamlingen 2009 fi nder sted i slut-
ningen af marts, sandsynligvis i cafeteria`et på 
Fragtmandscentralen, Søren Frichsvej 51, onsdag den 
25. marts. Indkaldelse til generalforsamlingen med 
skriftlig beretning og dagsorden vil blive udsendt 
som en del af ”Solstrålen” i februar/begyndelsen af 
marts.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal afl everes i postkassen hos formanden 
(have nr. 3) eller sendes til Hans Buhl, c/ow Thomas 
Madsen, Helgenæsgade 6, st,tv., 8000 Århus C, senest 
den 1. marts.

PARKERING PÅ FÆLLESVEJEN

Der er snart fl ere biler end grise i Danmark. Og 
nogle af bilisterne er nogle grise. De kan fx fi nde på 
at tømme askebægeret ud af fordøren, diskret og 
mens de fl øjter første vers af  den gamle folkevise 
”Min indre svinehund”. Det sker også jævnligt i 
Solvangen-siden af fællesvejen (den asfalterede 
vej mellem Oldjorden/Oldhøjen og Solvangen/
Frydenlund), hvor haveejere fra alle fi re foreninger 
parkerer. 

Hold op med det! Og hold lidt afstand til hækkene, 
der ikke bryder sig om nærkontakt med lak og 
krom weekend efter weekend. Der er rigelig plads 
til forbikørende, selv om bilerne er parkeret en 
halv meter fra hækkene. Bestyrelsen har også bedt 
bilisterne i de øvrige tre foreninger om at udvise 
hensynsfuld, fi rehjulet adfærd.

ÆBLEMOST-KOMSAMMEN

Et frugtbart medlem af vores dejlige haveforening 
har foreslået bestyrelsen at indkøbe en saftpresser, 
en ”æblemoster”, til fælles glæde og afbenyttelse 
for alle i Solvangen. De færreste haveejere orker at 
gnaske sig gennem hele høsten, og mange æbler 
lider derfor rådnedøden.

Det forslag tygger bestyrelsen lige på, og vi er da 
lune på ideen. Faktisk forestiller vi os, at det kunne 
udvikle sig til at blive en årligt tilbagevendende 
æblemost-komsammen med saftigt socialt samvær.

NYT FRA BESTYRELSEN

FORÅR MED BYGGESYN

Har du i år (eller sidste år) afsluttet et byggeri i 
din have og endnu ikke fået det synet/godkendt 
af Århuskredsen byggeudvalg, så henvend dig 
til Solvangens formand på tlf. 20 11 95 29. 

Formanden har p.t. byggesager fra fi re haver (Minna, 
Karsten, Jolanta, Elin og Michael) meldt klar til syn i 
det tidlige forår, men måske har du ikke fået givet 
besked?



DRÆBERHUNDE HAR FÅET EN PARAGRAF

”Alle former for kamp/dræberhunde samt krydsninger 
heraf er på intet tidspunkt tilladt hverken i haver eller 
på foreningens område… Det vil medføre opsigelse 
af lejemålet, såfremt dette ikke overholdes.” Sådan står 
der – siden juni i år – i vor naboforening Oldjordens 
ordensreglement. Tilføjelsen om kamp/dræberhunde 
kom efter en episode, hvor en hund, der var på besøg 
med sin ejer i en have  i foreningen, bed en anden 
hund.

Oldhøjen og Frydenlund barsler med lignende 
tilføjelser til deres ordensreglement, og de tre 
foreninger har i fællesskab opfordret Solvangen til at 
trække i samme snor. Opfordret igen – for Solvangens 
bestyrelse har tidligere snakket om dræberhunde 
og ment, de var en sag for politiet, ikke for en 
haveforenings bestyrelse. Det mener vi stadigvæk. 
Men vi har lovet de andre foreninger at sætte hunden 
på dagsordenen på generalforsamlingen, og så kan 
demokratiet bide fra sig.

I øvrigt går vi i bestyrelsen ud fra, at alle hundeejere 
er udstyret med sund fornuft og sørger for, at de 
fi rbenede ikke er til fare for artsfæller, andre dyr, børn 
og voksne. Og så er den ged vist barberet.

HANDLING FØR BESLUTNING

”Fællesforeningen” er et forum for bestyrelserne i 
Solvangen, Frydenlund, Oldhøjen og Oldjorden, hvor 
fælles anliggender bliver diskuteret og afhandlet. På 
det seneste fællesmøde i september var fællesvejen 
på dagsordenen: Den vestlige kant (ind mod 
Oldjorden/Oldhøjen) er eroderet af regn. Oldjorden 
havde så indhentet et tilbud på reparation, der lød 
på cirka 45.000 kroner. Et beløb, der skulle betales af 
de fi re foreninger i fællesskab i forhold til antallet af 
haver.

Fællesmødet pålagde de fi re foreninger hver for 
sig at debattere og sige ja/nej til det foreliggende 
tilbud. I Solvangens bestyrelse blev det et ”nej”, vi 
mente, der måtte være en billigere løsning, og det 
ville vi gerne have undersøgt. Og det var, hvad vi 
meldte tilbage til fællesforeningen.

Men… arbejdet er allerede udført. Uden at afvente/
efterlyse Solvangens holdning til projektet. Handling 
før beslutning, det bryder vi os ikke om i Solvangens 
bestyrelse, og vi føler os bestemt ikke forpligtet til at 
udrede en andel af udgiften til reparationen. Hvad vi 
da heller ikke er juridisk forpligtet til. 

Sagen vil blive taget op på vores næste 
bestyrelsesmøde, hvor vi vil besøge fællesvejen og 
tage stilling til, om vi vil bidrage med et mindre 
beløb til reparationen

DÅSE-INDSAMLING

Oldhøjen er ved at undersøge muligheden for at 
opsætte indsamlingsposter til dåser og fl asker uden 
pant. Og det er da en rigtig god ide. 

Vores fælles jordklode bliver glad, og Solvangens 
bestyrelse støtter varmt initiativet. Alt for mange 
fl asker og dåser bliver efterladt i naturen eller bliver 
blandet sammen med ikke-genbrugeligt affald 
– blandt andet i de storcontainere, vi fylder år efter år.

NEJ TIL FÆLLES TAVLE

Nej til en dyr reparation af fællesvejen. Og nej til 
at støtte og betale til en fælles opslagstavle (ved 
marketenderiet) for Fællesforeningen. Vi mener i 
Solvangens bestyrelse ikke, at der er et påtrængende 
behov for en fælles opslagstavle. 

Skulle der være behov for informationer fra 
Fællesforeningen, har alle fi re foreninger jo i 
forvejen opslagstavler. Så…

Nyt fra bestyrelsen fortsætter på side 7 !

SØNDAG I SOLVANGEN

En journalist og en fotograf fra ugebladet ”Søndag” 
har været på job i Solvangen, hos Jørgen Sten i  have 
nr. 16. Tekst og billeder fra den smukke, harmoniske og 
eventyragtige have vil blive bragt i ”Søndag” i løbet af 
2009. Solstrålen vil orientere nærmere, så snart datoen 
kendes.



TANKER FRA MIN HAVE

Af Bjørn Pauli, have nr. 22

I skrivende stund er det efterår, og jeg sidder i mit hus 
og mærker storm, regn, kulde og tidligt mørke, men 
glæder mig alligevel ved at se tilbage på en dejlig 
sommer med mange pragtfulde timer udenfor med 
hyggelige frokoster.

Alligevel tror jeg, at jeg vil rejse hjem for i år, og så 
vil jeg låse havelågen, som er lavet af et bolsjestativ 
påsvejset tre ulovlige sabler. Og så vil jeg tyverisikre 
min have for vinteren ved at sætte et skilt på 
havelågen med et billede af min kone og teksten 
’’HUNNEN ER LØS’’. Det virker!

Når jeg kommer hjem, skal jeg gøre klar til jul. Først 
med at lave dekorationer til hoveddøren og i små 
kurve rundt i stuerne, og de laves af kristtjørn, gran og 
tuja fra min egen have.

Så skal julemiddagen laves, hvor anden fyldes med 
whiskysyltede blommer og æbler fra min egen have. 
Der bliver ingen rødkål i år, for der gik larver i dem. I 
stedet laver jeg waldorffsalat af æbler og valnødder 
fra min egen have. De hvide og brune kartofl er er da 
også fra min egen have. 

Til andestegen skal der også gemyse til, og det er 
drueagurker, græskar, asier, rødbeder, perleløg og 
udhulede æbler med ribsgele, der alt kommer fra 
min egen have. Til dessert er der ris a la mande med 
solbærsyltetøj og syltede fi gner fra min egen have. 
Efter middagen skal der hygges med en god cigar 
og en Bloody Mary, der er lavet af tomater og chili 
og dertil nogle hasselnødder fra min egen have. Og 
måske en varm hyldetoddy.

Nytårsaften har jeg ofte holdt i mit kolonihavehus, 
hvor man kan se fyrværkeriet over Rådhuspladsen og 
havnen. Det kan bare ikke lade sig gøre mere, for jeg 
må ikke være i min egen have efter klokken 21.

Men da der døgnet rundt skal være offentlig adgang 
til veje og stier og pladser, ja så kan jeg da sidde med 
et tæppe om på en stol  på havegangen og kigge ind i 
min egen have. Men det er jo ikke så hyggeligt…

Så skal julepynten væk, og jeg skal ud i min have 
og hente erantis, vintergækker og krokus, så foråret 
kommer med hjem i stuen – for snart efter at tage 
tilbage og hente forsytia- og mirabellegrene, der så 
kan springe ud hjemme, mens jeg lægger kartofl er 
til spiring.

Så glæder jeg mig til påsken 2009, for den falder i 
starten af april, og så må jeg fl ytte ud og overnatte 
og gøre forårsklar i min egen have. Det måtte jeg 
ikke i 2008, for da faldt påsken i slutningen af marts, 
og på det tidspunkt må jeg ikke være i min egen 
have klokken 21-7. Der må være ’’nogen’’, der har 
besluttet en så uintelligent og tåbelig bestemmelse. 
Men sådan er der så meget…

Så glæder jeg mig til fl aghejsningen, så foreningens 
kolde og trist fl agstang på ny bliver klædt på. 
Flagstang og Dannebrog er jo en væsentlig 
hjørnesten i kolonihaver. Vores fl agstang burde nu 
have stået på festpladsen ved marketenderiet, men 
den daværende bestyrelse placerede den nede i 
bunden, hvor ingen ser den. Det er måske årsagen 
til, ar Dannebrog ikke har vajet en eneste dag i 2008. 
Den nuværende bestyrelse har foranlediget, at der 
nu kommer et ’’fi rmafl ag’’ op, der kan vaje i vinden 
hele tiden.

Inden det bliver efterår 2009 håber jeg også, at vi 
igen kan opleve en ’’Svendbent-festival’’ i have nr. 
3 med levende musik og fl ere hundrede gæster. 
Det kan jo stadig lade sig gøre at lave en havefest 
i Solvangen.

SOLSTRÅLENS LÆSERE HAR ORDET



DRÆBERBAMSER I SOLVANGEN

Af Hans Buhl, have 3

Først kom dræbersneglen. Så dræberhunden. Og nu 
er vores kære haveforening blevet invaderet af den 
frygtede dræberbamse.

Dræberbamsen (bamsus dræbulus) stammer op-
rindeligt fra Sydamerika, hvor den lever i store fl okke i 
junglen og omegn. Hvordan den er havnet i Solvangen, 
er et mysterium. Men den kan muligvis have skjult sig 
i en container med argentinsk lynghonning, som blev 
leveret til Brugsen i Åbyhøj i forsommeren.

- Dræberbamsen har ry for at være både grum og 
grusom. Men den gør ikke en kat fortræd, og der er 
heller ingen kendte tilfælde af at den har angrebet 
mennesker. Til gengæld kan man som kolonihaveejer 
godt glemme alt om at dyrke spidskål og rødbeder, 
for det er dræberbamsens livret, udtaler bamsolog 
T. Øjdyrsen, seniorforsker på Bamsologisk Institut på 
Århus Universitet.

Bamsologen har lavet forsøg med både ølfælder, salt-
bomber og nye paragraffer til ordensreglerne, men 
det har prellet af på dræberbamserne.

- De er ikke sådan at komme til livs. Men man kan 
lokke dem ind i et bur ved hjælp af en økologisk 
rødbede, og så må de være der, indtil videnskaben 
har fundet den endelige løsning på problemet, siger 
T. Øjdyrsen.

Bestyrelsen i Solvangen har bygget et bur i 
formandens have og har allerede indfanget to 
eksemplarer af  dræberbamsen. 

- Og der er plads til fl ere. Så haveejere i vores forening 
kan bare ringe, hvis de får øje på en dræberbamse i 
deres have. Så kommer jeg med en rødbede og 
henter den, lover Solvangens formand.

Dræberbamsen kan være svær at kende, for der 
fi ndes både lyserøde, grønne, himmelblå og 
almindeligt bamsefarvede varianter. Men man 
går ikke fejl af dræberbamsens karakteristiske 
parringsskrig, der lyder præcis som afgangssignalet 
på DSBs regionaltog til Odder og Grenå.

BREAKING NEWS

Dræberbamser yngler normalt ikke i fangeskab, men 

formanden holder for en sikkerheds skyld øje med, at 

naturen ikke går over gevind.

Dræberbamseburet er forsynet med to lag galvaniseret 

bamsenet, som sikre 100% mod, at bamserne kan bryde ud.



FORMANDEN MENER...

Legeplads for voksne

Det hænder – især omkring fuldmåne - at jeg drømmer 
vilde og vovede drømme om vores haveforening.  I de 
drømme er min nabos hus ottekantet og seks meter 
højt og lyserødt med agurkegrønne prikker. Ovre i 
genboens have står en ged i gummistøvler og plukker 
mælkebøtter, mens den småsnakker til et æsel, der 
ikke rigtig gider svare, fordi den har munden fuld af 
økologisk gulerod. 

Lidt længere oppe ad bakken står en ældre sørøver og 
hans barnebarn i en udkigstønde oven på fl agstangen 
og råber ’’splitte mine bramsejl’’ og ’’sodavand i sigte’’. 
Og helt oppe på toppen, lige før Solvangen bliver til 
Frydenlund , kan jeg høre en fjer og fem høns diskutere, 
om dèt projekt har en fremtid  - deres haveejer er ved 
at grave ud til en underjordisk vindmølle.

Men så er det, jeg vågner til virkeligheden. Og den er 
ligustergrøn, snorlige og højst en meter og 60…Der 
kom i slutningen af juli et brev fra Århus Kommune, 
nærmere bestemt fra en Hr. Ole Skou Rasmussen 
i afdelingen for ’’Natur og Miljø’’. Hr. Rasmussen 
havde så brugt en smuk, solrig formiddag på at 
forfatte en skrivelse om ’’Højder på klippede hække 
i kolonihaveområderne’’. En meget munter lille 
skrivelse, det må man give ham… Men også sørgelig 
og trist i al sit regelrytteri. 

Vi plukker lidt i teksten: ’’Ved en rutinemæssig 
besigtigelse i kolonihaveområder forekommer det 
som om hækhøjder i nogle tilfælde overskrider den 
maksimale hækhøjde på 160 cm, som beskrevet i 
lejekontraktens paragraf 6, stk. 10. 

Den maksimale hækhøjde er fastlagt med henblik 
på at sikre, at kolonihaveområderne fremstår med et 
åbent parklignende præg.’’

Det er indledningen på brevet, og rigtig muntert 

bliver det så i slutningen: »Jeg håber kredsen 

sammen med de berørte foreninger og medlemmer 

i mindelighed kan fi nde løsninger på problemet, 

inden det vokser til et stort problem.’’

Stor hæk, stort problem…  Jeg synes nærmere 

problemet er, at en kommunalt ansat sidder og fi ser 

skattekroner af på at skrive breve om hækhøjder.  

De har da forhåbentlig væsentligere ting at tage 

sig af i afdelingen for Natur og Miljø. Hr. Ole Skou 

Rasmussen kunne fx i stedet have skrevet til 

kirkegårdsforvaltningen og bedt dem omgående 

stoppe med at sprøjte gift på tidsler, andet uskyldigt 

ukrudt og ikke mindst brombærrene, der står 

i hegnet mellem vores haveforening og Vestre 

Kirkegård. Det er da vist et større problem – ikke 

mindst for medlemmer med brombærlystne børn 

– end højden på en hæk.

Så ville jeg også få nemmere ved at fortsætte med at 

drømme om haveforeninger som en legeplads for 

voksne – et sted hvor vi voksne kunne få lov at lege 

og bruge vores fantasi og i en kort stund få lov til at 

glemme, at verden udenfor er så fyldt med regler og 

love og forordninger og forbud (og tilbud i Netto).



FORMANDEN MENER FORTSAT...

Nu er jeg desværre ikke længere så naiv, at jeg tror 
man helt kan undvære regler. Men rigtig mange af 
dem er kun til for deres egen skyld, fordi ’’man er da 
nødt til at have nogle regler’’. Og den slags regler 
bliver ofte (mis)brugt til at holde ethvert anslag mod 
den trygge normalitet i kort snor og pighalsbånd.

Nu er det så heldigvis sådan – også når det kommer 
til regler – at der er forskel på teori og praksis. Der er 
regler – og der er virkeligheden. Og den sidste har det 
vel egentlig meget godt her i Solvangen.

En krølle på historien: En haveejer i vores forening 
skrev til Hr. Ole Skou Rasmussen og spurgte, om der 
kunne dispenseres for reglen om hækhøjde, for hun 
brød sig ikke om at kunne kigge ind i naboens have. 

Af en samtale mellem de to haveejere nogle dage 
senere fremgik det så tydeligt, at Hr. Ole Skou 
Rasmussen havde overtrådt alle regler (!) for, hvordan 
en kommunalt ansat må opføre sig, når han modtager 
en henvendelse fra en borger i kommunen. Hr. 
Rasmussen havde nemlig henvendt sig til naboen 
og læst brevet højt for ham.  Det svarer til, at en 
socialrådgiver ringer til en af sine bekendte og læser 
højt af en klients journal!

Vores medlem har klaget til kommunen over 
denne fremgangsmåde. Svaret blæser indtil videre i 
efterårsvinden…

God vinter, og vi ses til foråret.

Hans
Formand i Haveforeningen Solvangen

VAND TIL KAFFE ÅRET RUNDT

Godt nyt til kaffetørstige haveejere i Solvangen: Nu 
er der vand til kaffen året rundt. Det kan  hentes i 
marketenderiet, der har fået helårsvand i hanerne.

Marketenderiet vil gerne kunne servicere 
haveejerne med mad og drikke også i vinterhalvåret, 
og det kræver vand i hanerne, bl.a. af hensyn 
til hygiejnen. Solvangens bestyrelse har derfor 
givet marketenderparret lov til at få vand ind fra 
hovedledningen, der ligger frostfrit under asfalten 
på fællesvejen. 

Tilladelsen er betinget af, at haveejere skal kunne 
hente vand i marketenderiet, at der  etableres en 
separat måler, så marketenderiet betaler for sit 
vandforbrug i vinterhalvåret, og at marketenderiet 
hæfter for alle udgifter såvel i forbindelse med 
etableringen som ved eventuelle skader på 
foreningens vandnet, der måtte opstå i forbindelse 
med etablering/brug af vintervand.

NYT FRA BESTYRELSEN 
- FORTSAT FRA SIDE 3



  
    Solstråle-opslagstavlen

Her kan du bytte dit pæretræ væk for en svigermor, efterlyse en trillebør til dit hjul, tilbyde at 

kulegrave alle naboernes haver. Eller omvendt…

SYMASKINE SØGES
Nu er det jo snart vinter, og jeg har besluttet mig til at bruge de mange mørke timer ind 

under jul til at sy nogle viskestykker, en næsevarmer, et AGF-halstørklæde og en bredrifl et 

fl øjlshabit til generalforsamlingen i marts. Men jeg mangler lissom en symaskine, sådan en 

gammel en uden strøm men med fodpedal. Har du en stående eller har du en fætter, der har en 

kusine, der har en onkel, der har arvet sådan en fra sin mosters ældste svigerinde og ikke ved, hvad 

hun skal bruge den til, så den faktisk mest står i vejen, så vil jeg blive evigt glad for at høre fra dig. 

Det kan også være, du støder på en i en genbrugsbutik…  

Har du symaskinen, har jeg pengene.

Hans, have nr. 3, tlf 60 74 34 08.

SKRIV TIL SOLSTRÅLEN

Har du en solstrålehistorie eller en tusmørke-
fortælling 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, debat og hvad vi 
har… 

Stof til bladet kan mailes til haveforeningensolvangen 
@gmail.com eller sendes til/afl everes i formandens 
postkasse i have nr. 3. Stof til næste nummer af 
Solstrålen skal være redaktionen i hænde senest 1. 
februar 2009.

BESTYRELSEN I SOLVANGEN

Formand, Hans Buhl, have 3, tlf 20 11 95 29 

Kasserer, Helle Frederiksen, have 51, tlf 28 78 65 19

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

Adresseændringer, Jane M. Sørensen, have 86

Sekretær, Chanett Roland, have 48


