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Et egern i hånden er… betydeligt mere tidkrævende end ti i træet.
Det ved Dorte, der huserer i Solvangen 115. Hun blev for nylig plejemor for Colombo og Taggart - to små, nysgerrige egernunger, der
var blevet forældre- og hjemløse efter en træfældning.
Dorte er egernkyndig biolog, og kun derfor påtog hun sig opgaven.
”Egern er ikke kæledyr, det er meget krævende at passe dem”, siger
Dorte, der har brugt timer hver dag på at ”amme” sine to evigt
sultne pensionærer.
Colombo er nu flyttet ind i en have i Højbjerg og stortrives, mens
Taggart er forsvundet – og sandsynligvis død. Dorte tror, den er
kommet i kløerne på en kat.

FORMANDEN HAR ORDET

EN FEST FOR MANGFOLDIGHEDEN
Der er 130 haver i vores haveforening. Og mindst 130
forskellige meninger om, hvordan sådan en have nu
skal se ud. Dét er – heldigvis – til at få øje på, hvis man
zig-zagger en aftentur på stierne i Solvangen. Nogle
er til kartofler og radiser, andre til klematis og roser.
Nogle jagter mælkebøtter med kanoner, andre vil ikke
spilde deres krudt på ukrudt…
Det er sådan, det er. Og sådan det skal være. I skal
– siger jeg til nye haveejere i vores forening – betragte
jeres have som en legeplads for børn og voksne.
Lad lysten råde og tag hensyn til naboerne. De
fleste nybagte haveejere lytter med vantro til den
velkomsthilsen. De har hørt så meget om regler og
regelrytteri i haveforeningerne.
I Solvangen rider bestyrelsen ikke op og ned ad
havegangene med løftet pegefinger. Og det helt
fede er jo, at det faktisk fungerer rigtig godt uden. Det
er sjældent, at lyst og fornuft ikke går hånd i hånd i
Solvangen. De få sager, jeg bliver involveret i, handler
faktisk flest om, at enkelte haveejere har mere travlt
med, hvad der foregår i andres haver end i deres
egen…
I Solvangen skal der være plads til forskellighed og
mangfoldighed. Og det er de to størrelser, vi holder
fest for lørdag den 15. august. Nok er der priser og
præmier til både traditionelle og alternative måder at
dyrke sin have på, men det er kolonihaven som fristed
og legeplads, der tager ærespræmien. Bestyrelsen
håber, at rigtig mange Solvangen-kolonister har lyst
til at være med lørdag den 15. august.
Der har de seneste år på vores generalforsamlinger
været gravet grøfter mellem ”de traditionelle” og ”de
alternative”. På den ene side af grøften har man peget
fingre af de ”kedelige, konforme, konservative haver” .
På den anden side har man set skævt til de haveejere,
der ”af dovenskab bare lod det hele gro til”.
Sludder og grønlangkål. Ingen har patent på, hvordan
en have skal passes og tage sig ud. Velkommen til fest
for forskelligheden og mangfoldigheden.
KNAS I SAMARBEJDET
Forskellighed og slet ingen fest må jeg derimod
desværre konstatere er den mest dækkende

betegnelse for
holdningerne og stemningen
i Fællesforeningen, det uformelle forum for
formændene/ bestyrelserne i Solvangen og vores tre
naboforeninger, Oldjorden, Oldhøjen og Frydenlund.
I Solvangens bestyrelse ønsker vi et velfungerende
fælles forum. D e fire foreninger har på nogle områder
både fælles interesser og et fælles ansvar, og det
skriger da på samarbejde og fælles beslutninger…
Desværre oplever vi så i praksis, at viljen til samarbejde
og respekten for de demokratiske spilleregler i et
fællesskab kan ligge på bunden af en meget lille
grøft. Solvangens bestyrelse har nu to gange oplevet
beslutninger på fælles interesse-/ansvarsområder
blive truffet, uden at vi er blevet hørt/involveret/spurgt
til råds. I 2008 blev vi præsenteret for en regning på
en renovering af Fællesvejen, som vi havde sagt nej
til, og her i 2009 har Oldjorden så egenrådigt valgt at
forgrimme Fællesvejen med nogle neonplettede sten,
der har givet problemer for Solvangen-kolonister
med behov for at få tømt deres septictanke. Stenene
har vanskeliggjort (og i mindst et tilfælde umuliggjort)
adgangen til tværvejene i Solvangen for kloakbilerne
(og andre store køretøjer).
I Solvangens bestyrelse har vi følt os til grin ved at
være med i en fællesforening uden fællesskab, og vi
har faktisk overvejet, om vi overhovedet har lyst til at
være med mere. Nu trækker vi så lige vejret og tæller til
10, i hvert fald indtil den 17. august, hvor der er møde
i Fællesforeningen. Her skal det endeligt fastlægges,
hvad samarbejdet mellem de fire foreninger skal
omfatte – og hvordan forretningsgangen og
beslutningsproceduren skal være. Jeg håber mødet
bringer Fællesforeningen videre. Og en stribe sten
skal vel ikke stå i vejen, Herregud nu ligger de der
jo…
Sådan kan man selvfølgelig godt se på det. Men
accepterer vi stenene, accepterer vi også at være med
i et fællesskab, hvor princippet om fælles beslutninger
kan sættes ud af kraft, når det sådan lige passer ind i
den ene eller den andens kram.
Vi ses derude. Eller deroppe…
Formand Hans, have, 3.

PRÆMIEFEST

Solvangens
traditionelle & lt r tiive
kolonihaveprisuddelingsfest
D. 15.august 2009 kl. 19.00 i have nr. 3

Kom og vær med til at hylde forskelligheden, ikke det ensartede, ikke enigheden,
og ikke til den enkeltes ære, men til ære for mangfoldigheden. At vi alle kan tage
vores lille stykke jord og gøre med det, som vi hver især ønsker, ikke ud fra en
konform kolonihaveforståelse, men ud fra os selv. Hylde det fantastiske i at vi,
sammen med Gud, kan skabe en have i vores eget billede.

Mød op med grønt hår, god kulør og godt humør
Husk mad til grillen
Drikkevarer købes ved festen

DYRELIV

Gode råd til et rigere dyreliv i Solvangen
Af Dorte, have 115
Mon ikke man trygt kan påstå, at alle vi Solvangere er
naturelskere! Vi elsker duften af blomster, at mærke
græs imellem tæerne, at få fingrene i jorden, når vi
planter, og derefter at se tingene gro.
Og når man så sidder der i haven med en glad kop
kaffe og ser på, at tingene gror, så er det jo vidunderligt
at høre fuglenes kvidren og få øje på gæster som
humlebier og smukke sommerfugle, der kommer på
besøg. Nogle af os holder måske endda øje med, hvad
det er for nogle arter, der kigger forbi her i Solvangen
og det er jo oftest dyr som solsort, musvitter, duer,
humlebier og kålsommerfugl. Artsmæssigt kan man
sige, at det er lidt tamt i Solvangen - men med en
fælles indsats vi kan sagtens lokke nogle flere af de
lidt mere spændende arter til. Her er opskriften:
For at forbedre forholdene for fuglene kan man starte
med at give sin kat en klokke i halsbåndet. Katte tager
rigtig mange fugle, og det er der ingen grund til, hvis
man ellers fodrer sin kat. Bedst er det helt at undgå at
holde kat.

Fodring af fugle er mest for ens egen skyld. Gråspurve,
musvitter, skovspurve, tyrkerduer og rotter kan måske
drage nogen fordel af det, men de
fleste fugle lever af insekter, orme, snegle og friske
plantedele, som de også fodrer ungerne med.
Vil man have spændende fugle i sin have, skal man
derfor sørge godt for insekterne, som fuglene jo lever
af. Mange af vores ”ukrudts”-arter er både smukke og
insekt-lokkende. F.eks. tidslerne. Hvis der er plads, så
lav et bed af de spændende sager, der ellers bliver
bortluget fra de andre bede. Man kan pynte lidt på
sit ukrudtsbed - mini-eng lyder vel bedre - ved at
smide en frøblanding af vilde blomster (valmuer,
kornblomster m.m.) i det. Den slags frøblandinger kan
man få i f.eks. Silvan.
Åbent vand er rigtig godt for mange insektlarver.
Henrådnende ved (stammer, stubbe, en brændestabel
der får lov at falde hen) giver et væld af liv, som
fuglene kan spise af. Det samme gælder stauder og 1årige planter, der får lov at stå visne vinteren over.
Måske har nogle Solvangere, som jeg, lagt mærke til,
at der over de sidste 25 år er sket en markant nedgang
i antallet af danske sommerfugle?

Pindsvinet er en sjov fætter i kolonihaven. Den tøffer rundt og grynter
og snøfter og prutter og går ikke i vejen for en skål kattemad. Og så er
pindsvinet også en fremragende snegledræber.

Man kan undgå at klippe hækken lige i yngletiden
eller være opmærksom på, hvor der er reder, og
klippe lidt forsigtigt omkring dem med en grensaks,
og sådan at man ikke helt blotter reden. Redekasser
af forskellig art vil hjælpe meget. Dem kan man let
bygge selv - der findes et hav af tegninger til og mål
på redekasser på nettet. Man søger bare ’redekasse’
på Google. Her er f.eks. et link til en rød stjertredekasse: http://home10.inet.tele.dk/golles/fugle/
fuglekasser/page5.html.

Tidselsommerfuglen kommer til Danmark på træk fra Sydeuropa,
og er din have lidt vild kan du være heldig at få den som gæst.

DYRELIV, Fortsat

Mange dagsommerfugle er forsvundet pga. for
hurtig tilgroning i landskabet - forårsaget af for
meget kvælstof eller forkert naturpleje. Den ophørte
braklægningsordning i EU har bestemt heller
ikke være til gavn for sommerfuglene. De mange
brakmarker, vi havde indtil 2007, gav mange arter af
sommerfugle et hårdt tiltrængt pusterum i den ellers
evige ødelæggelse og forringelse af deres levevilkår.
Det er desværre slut nu.

Finder du en fugl eller et insekt i haven, som du ikke
kender navnet på, kan jeg varmt anbefale hjemmesiden
fugleognatur.dk. Her kan man spørge om alt muligt om
natur, og de er altid meget hurtige til at svare.
Og skulle der være tale om en art, som er lidt særlig
for vores område, kunne man sende sin observation til
Solstrålen, evt. med billede. Så kunne vi lave en checkliste
i bladet med vores observationer af mangfoldigheden i
dyrelivet i vores kolonihaveforening.

Man kan hjælpe sommerfuglene ved f.eks. at få
sig en sommerfuglebusk (Buddleja davidii) eller
ved at have radiser, hvis blomster virker som
sommerfuglemagneter! Man kan holde lidt udkig
i haven og se efter, hvilke blomster der er mange
insekter på - eller spørge sin nabo!
Vil man anskaffe sig planter for at få mere liv i haven,
er det en god ide i videst mulig omfang at benytte sig
af hjemmehørende træer og buske, da det jo mest er
dem vores danske dyrearter kan bruge. Stauderne kan
også udskiftes med hjemmehørende planter. Mange
af dem forhandles på planteskoler, og resten kan ofte
frøformeres. Enkelte stauder som man normalt ikke er
så glade for i haven - brændenælder, tidsler, gederams
m.fl. - kan dyrkes som containerplanter i f.eks. en
gammel træbalje.

Det er som at se sig selv i spejlet, rødhalsen er bare så smuk. Den
vil pynte i enhver have, og vi kan gøre rigtig meget for at trække
den til.

Endelig er her et par gode råd, hvis man gerne vil have
pindsvin i sin have (de spiser snegle - også dem der
dræber!) Hvis ikke man vil investere i et pindsvin-hus,
eller bygge et selv, kan pindsvin også overvintre i tørre
kompost- eller kvasbunker. Laver man nogle gode,
store bunker, kan man måske endda lokke ynglende
jernspurv, munk, rødhals og gærdesmutte til!

Alle fotos er venligst udlånt af Jens Peter Johansson. Tak skal
du have!

Gærdesmutten er forholdsvis sjælden i vores kolonihaver, men du
kan lokke den til at tage ophold i din have med en god stor bunke
kvas eller kompost.

TRILLEBØRTRÆF

Genbrug på ét hjul
Hvorfor tørre brillen når man lige så godt kan trille
børen? Det spørgsmål er ikke sådan lige at svare på,
så las os i stedet konstatere at Trillebørtræf 2009 på
P-pladsen ved markentenderiet var en succes. Kolonister fra både Solvangen, Oldjorden, Frydenlund og
Oldhøjen solgte og købte genbrug på et hjul - og hyggede sig gevaldigt i tilgift.
Rygtet vil i øvrgt vide, at der barsles med endnu et trillebørtræf i denne sæson.

Sol, blå himmel, sødmælkshvide vatskyer, Dannebrig i fri dressur
og en kølig pilsner inden for rækkevidde. Så kan det næsten ikke
blive mere kolonihaveagtigt.

Det er muligt at Poul har FIS i kasketten. Men FIS kunne i denne
sammenhæng snildt betyde »Førsteklasses Imponerende
Salgstalent«. For det er da kun »Røde Polle«, der kan trille til træf med
trillebøren fuld af chip og chap og mølædt tingel-tangel - plus et
par el-hækkeklippere fra før strømmen blev opdaget - og melde alt
udsolgt et par timer senere. Priserne i Pouls bod varierede i øvrigt
mellem én og fire grønne flasker.

Markentender Richardo havde i dagens anledning iført sig en
italiensk kokkehue og lavet en hel trillebørfuld Chili con carne.

Solvangens formand trillede glad og optimistisk hjemmefra med hele sit overskudslager af flettede kurve. Siden faldt humøret flere grader.
Trods en elegant salgsudstilling på et næsten ægte tæppe lykkedes det ikke formanden at sælge så meget som skyggen af en kurv. Sidst på
dagen forbarmede et par kolonister sig dog over formanden og tog imod tilbuddet om en gratis kurv.

NYT FRA BESTYRELSEN

SPAREKAMPAGNEN FORTSÆTTER
Der er kommet styr på vandforbruget i Solvangen.
Ugentlige aflæsninger af vores forbrug viser, at vi
hverken bruger mere eller mindre vand end Oldjorden
og Oldhøjen. Så det…
Men sparekampagnen fortsætter, og
bestyrelsen har fået hjælp af en lettere
mølædt indisk vandspare-guru, der
med mildt løftet pegefinger minder
os om fortsat at have fokus på
vandforbruget. Og ikke mindst
havevandingen, der sluger langt
størsteparten af vores samlede forbrug.
Guruen gør også opmærksom på, at vi er gået over til
datovanding.
HÆKKE PÅ SLANKEKUR
Bestyrelsen i Solvangen har på opslagstavlerne
opfordret til at sætte hækkene
ud mod
stierne på slankekur for at lette adgangen for
udrykningskøretøjer og nødvendig tung trafik (kloakog containerbiler). Det har hjulpet, og tak for det.
Der er dog stadig en hæk hist og pist, der kunne
trænge til at tabe 10-15centimeter i bredden.
FARTDJÆVLENE
De fleste mc-cyklister, bilister og knallerister, der
hjuler af sted på stierne i Solvangen, gør det i et
fornuftigt, børnevenligt tempo. Tak for det! Men der
suser også fartdjævle rundt iblandt os – ikke mindst
udefrakommende knallerister, der måske fejlagtigt
tror, at Solvangen er en filial af Jyllands-Ringen.
En henvendelse fra bestyrelsen til politiet endte
– helt som ventet – med en tilkendegivelse af, at
ordensmagten har viljen men ikke mandskabet til at
mandsopdække stierne i Solvangen. ”
Alle haveforeninger ringer og spørger, vi er simpelthen
ikke folk nok til den opgave og er jo også nødt til at
prioritere”, lød svaret . Marketender Ricardo har så sat
en underskriftindsamling i gang for at få gjort det
sværere for knallerister at komme ind på stisystemet i
Solvangen og vore tre n aboforeninger. Men knallerter
i dag er ikke bredere end cykler eller barnevogne, så
det er næppe heller der, løsningen ligger.

Gode forslag efterlyses – også til at dæmme op for
de indbrud, der jævnligt ødelægger haveglæden for
nogle af vore medkolonister.
HJEMMESIDEN ER IKKE HJEMME
Nej, Solvangen har ingen hjemmeside. Svar til flere,
der faktisk har fundet en Solvangen-hjemmeside
på nettet. Hvad vi har – så langt – er rammen,
skabelonen til den hjemmeside, bestyrelsen har sat
vand over til. Bestyrelsen har taget en… skal vi kalde
det principbeslutning om, at Solvangen bør have en
hjemmeside. Og før eller siden – og måske med hjælp
fra en ekspert blandt læserne? – skal hjemmesiden
nok komme hjem.
OP OG NED MED VENTELISTEN
Det går op, og det går ned. I livet og på Solvangens
venteliste. Da listen blev krydstjekket med
kontoudtoget midt i maj viste det sig, at næsten
30 navne på ventelisten måtte have en tur med
viskelæderet. De havde glemt, at man for at gøre
sig fortjent til en plads på ventelisten skal betale 50
kroner, og det skal man hvert år inden 1. maj.
Så var der pludselig kun 40 navne på listen.
Nu – to måneder senere – har Solvangens formand
skrevet nr. 71 og 72 på listen. ”Ned og op, det går
stærkt i den branche”, udtaler formanden til Solstrålen
– mest fordi han synes, det lyder ret smart.
TAK SKAL I HAVE
Det er jo ret så fedt at opleve, at nogle bare gør
ting, som vi alle har tænkt på burde gøres… Så tak
til Jaqueline, have 15, fordi hun for det første har
fjernet skrald og ukrudt, snisk og snask på og omkring
bunkeren ved bommen til Kirkestien og for det andet
har plantet Kærmindesøstre på bunkeren. Tak til Clara,
have (115), fordi hun samler skrald på sin vej til og fra
haven. Og tak til alle, der også på eget initiativ er med
til at holde vores fælles paradis smukt og rent.
Nu vi er ved takkerne, så var det igen i juli en fornøjelse
at passe containerne. Solvangens kolonister er
altså seje til at skille grønt og blandet affald – og
fuldstændig seje til at skære/save grønt affald i mindre
stykker, så ingen står tilbage med fuld trillebør efter
en containerweekend.

NYT FRA BESTYRELSEN

SOLSTRÅLENS SOMMERKONKURRENCE
DRÆBERSNEGLE PÅ FREMMARCH
Længe har Solvangen været lykkeligt forskånet for
dræbersnegle, men nu er der vist ingen tvivl: vi er ikke
gået ram forbi. Flere og flere kolonister i Solvangen
har mødt en, to, ti af de små slimede krabater i deres
haver. Solstrålen vil i næste nummer prøve at gøre
mere præcis status over udbredelsen af den spanske
skovsnegl i Solvangen – og komme med gode råd
om, hvordan vi kan begrænse deres antal. I øvrigt
er der masser af informationer om sneglene og
bekæmpelsen af dem på nettet.

Solstrålen følger med tiden. Og tiden skriger på
konkurrencer. Så her er Solstrålens sommerkonkurrence:

KUN TIL KANTEN
Århus Kommune brevbrokker sig over overfyldte
affaldscontainere. Er der så meget top på, at lågen/
lågerne ikke kan lukkes, risikerer vi, at skraldemændene
bare kører igen, eller at vi får en ekstraregning. Så husk:
Kun til kanten. Helt undtagelsesvis og efter mørkets
frembrud kunne man jo også tage sin affaldspose
med ned til containerne ved de røde blokke. Eller med
helt hjem.

Aflever dit svar (husk navn og havenummer) i
formandens postkasse senest i går. Førstepræmien er et
glas friskpresset
æblesaft.

Bestyrelsens næstformand Poul er i gang med et
byggeprojekt. Her er et foto af byggeriet efter de første
14 arbejdsdage. Spørgsmålet er nu:
Hvad er det, Poul er i gang med at bygge?
a) et legehus til pouls kæledræbersnegl?
b) en garage til familiens autocamper?
c) en saftpresser?

SOLSTRÅLE-OPSLAGSTAVLEN
ORMEFAMILIE SØGES
Lækker drømmebolig med fuld pension tilbydes kompost-ormefamilie. Byttes evt. med jordbærstiklinger,
en opskrift på en velsmagende ret med skvalderkål eller en kold ølbajer.
Venlig sommerhilsen fra Dorte og Steve, have 115.
FLISER OG HAVELÅGE SØGES
Hvis du har nogle gamle fliser, du gerne vil af med, så må du meget gerne ringe til mig.
Jeg kan bruge næsten alle slags fliser. og leder også efter en havelåge.
Venlig hilsen Mette, have 7. Tlf: 26 21 94 91.
PÅ FORHÅND TAK
Lørdag den 8. august er der - nu for ottende gang - Svendbentfestival i min have. Der kommer en masse glade mennesker
og bliver spillet noget seriøst højt pigtrådsmusik. Så jeg beder igen om jeres forståelse og overbærenhed. Jeg siger på
forhånd tak. I øvrigt er alle Solvangen-kolonister velkomne. Man skal bare medbringe godt humør og noget mad til det
store tag-selv-med-bord.
Meget venlig hilsen Hans, have 3.
KØLESKAB TIL SALG
Hvidt ELECTROLUX køleskab (124 h x 53 d x 54 b) er til salg for sølle 300-, kr.
Venlig hilsen Chanett Roland, have 48. Tlf. 40 56 73 95

