Solstrålen
[Nr. 1> 2010]

Solvangen sparer for sejt
”Det er for sejt, ja det er da lige til forsiden af Solstrålen”, udbrød Solvangens vandmester, da han havde stavet sig gennem den kommunale
opgørelse over foreningens vandforbrug i 2009 – en halvering i forhold til
2008! Så tog vandmesteren sin tænkehat på – og det er noget, der virker.
Straks fik han den tanke, at man kunne illustrere vand-besparelsen med et
par vandkander. Den store grønne vandkande (som han lånte i drivhuset
hos sin søde nabo Ilse-Marie) kunne så være 2008, og hans egen lille lilla
minimajs-kande kunne være 2009. Godt tænkt, hat!
LÆS MERE OM VAND – OG ALT DET, DER IKKE DRYPPER – INDE I BLADET.

FORMANDEN HAR ORDET

Kalender 2010
28. marts:

Sommertid begynder (stil soluret
en time frem).
28. marts:
Generalforsamling kl. 11.00 på
Åbyhøj bibliotek.
28. marts:
Vi åbner for vandet (fra kl. 14.00).
23.-25. april: Containere til grønt og blandet
affald på Kirkegårdsstien (ved
have 70).
25. april:
Standerhejsning kl. 11.00 – kaffe,
te, øl, vand, en sang, en kage og
flaget til tops.
16.-18. juli: Containere til grønt og blandet
affald på Kirkegårdsstien (ved
have70).
14. august: Svendbentfestival i have 3.
24.-26. sep.: Containere til grønt og blandet affald
på Kirkegårdsstien (ved have 70).
3. oktober: Formandens hamsters fødselsdag.
31. oktober: Sommertid slutter (stil soluret en
time tilbage).

Solstrålen nr. 1, 2010
Et blad for medlemmer af Haveforeningen
Solvangen.
Udkommer når som helst (3-4 gange/år).
Ansvarshavende redaktør: Hans, have 3.
Grafisk design og layout: Chanett, have 48.
Tryk: Scanprint.
Oplag: 175 stk.
Indlæg til bladet modtages med kyshånd. De kan
afleveres til formanden eller sendes pr. mail:
haveforeningensolvangen@gmail.com

Velkommen
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2010!
Så springer vi ud i en ny sæson i Haveforeningen
Solvangen. Velkommen til den. Til foråret. Og
velkommen til generalforsamlingen, som vi
sætter vand over til her i årets første udgave af
Solstrålen.
Ingen Chip uden Chap, ingen general-forsamling
uden beretning. Så her er den. Bladet er
beretningen. Ikke med stesolid-overskriften
”Skriftlig beretning” og ikke med den
traditionelle ”sut-til-urne” gennemgang af året,
der gik.
Bestyrelsen har denne gang valgt at skrue
beretningen sammen af en række artikler, der
fokuserer på væsentlige temaer i året, der gik, og
det, der allerede er begyndt.
Som i alle gode historier er der også i
beretningen helte og skurke.
Heltene, det er os selv her i Solvangen. Vi er helte,
fordi vi fra 2008 til 2009 har formået at halvere
vores vandforbrug. Det er flot, det er fedt, det
gør Gud glad, og det er næsten 40.000 sparede
kroner i 2009.
Skurkene, det er byggeudvalget og bestyrelsen i
Kolonihaveforbundets Århuskreds, der pludselig
og helt uden vægtig argumentation har
strammet paragraf-skruen og nu siger NEJ til
byggeansøgninger, der tidligere blev godkendt
uden dikkedarer. Solvangens bestyrelse har
anket og gen-anket kredsens afgørelser, og
sagen verserer.
Nu er det jo heldigvis sådan, at skurke
kan vise sig at bære en helt i hjertet. Og
vi har i bestyrelsen et håb om, at vi på
generalforsamlingen kan rose kredsbestyrelsen
for sund fornuft og rettidig heltedåd.
Tak til alle, der siden sidste generalforsamling
har bidraget til at gøre Solvangen til den sejeste
haveforening nord for Alperne.
Hans, have 3, formand.

SPAR ER TRUMF

Vandtastisk

Succes for Solvangens vandsparekampagne:
Forbruget halveret fra 2008 til 2009. Besparelse på 37.000 kroner!

Vi er bare for seje i Solvangen. I hvert fald når det
gælder om at spare på vandet. Fra 2008 til 2009
mere end halverede vi vores forbrug af de dyre
dråber. Fra 4358 kubikmeter til 2135 kubikmeter.
Og hokus-krokus har vi sparet 37.000 kroner.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at det
store fald i vandforbruget ikke kun skyldes den
sparekampagne, bestyrelsen satte vand over til i
sidste sæson.
Faktisk er broderparten af de sparede dråber
resultatet af, at vi i foråret 2009 fik lokaliseret og
lukket af for vandtilførslen til én have, hvor vandet
i et par år var fosset direkte ned til de kinesiske
rismarker fra et gennemtæret rør.
Når vi alle i Solvangen alligevel har god grund til
at klappe os selv og hinanden på skulderen, er det
fordi, at der også sammenlignet med de nærmest
foregående år uden lækkede rør er tale om en
væsentlig besparelse.
Vi havde i 2009 et mindreforbrug på henholdsvis
300 og 600 kubikmeter sammenlignet med
”normal”-årene 2005 og 2006. Det lyder måske
beskedent, men drejer sig dog om en besparelse på
5.000 og 10.000 kroner.
I bestyrelsen er vi ikke i tvivl: Resultatet af
vandsparekampagnen overstiger vores vådeste
drømme.
Vi er heller ikke i tvivl om, at der fortsat vil være
brug for, at vi alle i Solvangen bestræber os på
at spare på vandet. Ikke mindst når det gælder
havevandingen. Det er ikke formiddagskaffen og
fodbadet, der får vandmåleren til at løbe løbsk, men
timelange brusebade til græs og grønsager.
-hans

Wienerbrød for vand
Jesus forvandlede vand til vin. Solvangens
bestyrelse vil forvandle vand til wienerbrød.
Sparet vand oven i købet...
Målet for 2010 er at få vandforbruget ned
under 2000 kubikmeter. Med et forbrug på
2135 kubikmeter i 2009 skal vi altså i år spare
135 kubikmeter – 135.000 liter vand. Eller
rundt regnet en million kopper kaffe.
Bestyrelsen har besluttet at
honorere et slutfacit på under 2000
kubikmeter i 2010 med wienerbrød
af den mest sukkerglasursyltetøjskagecremegufsnaskede slags til alle, der
møder frem til generalforsamlingen i 2011.
Vand til wienerbrød. Wienerbrød for vand.
Noget at se frem til, når du her den 28. marts
er til Solvangens generalforsamling og
tvangstykker en klam industrismåkage.

DET ER I ÅBYHØJ, DET SNER
Bestyrelsen indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
HAVEFORENINGEN SOLVANGEN
Tid: Søndag den 28. marts 2010 klokken 11.00
Sted: Åbyhøj Bibliotek
Dagsorden:
1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Laursen og Poul (have nr. 88).
2 Godkendelse af forretningsorden.
3 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Hans Ishøy (have nr. 25).
4 Valg af stemmeudvalg.
5 Bestyrelsens beretning.
6 Årsregnskab.
7 Budget 2010.
8 Indkomne forslag.
9 Valg:
a) Valg af formand for 2 år. Hans, have 3; modtager genvalg.
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Poul, have 67, modtager genvalg.
c)Valg af 2 bestyrelses-suppleanter for 1 år.
d) Valg af 1 medlem til vurderingsudvalget for 2 år. Flemming, have 108, modtager genvalg.
e) Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalget for 1 år. Elsebeth, have 6, modtager genvalg
f ) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Ditlev, have 74, og Malling, have 64, modtager genvalg.
10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Hans, have 3, formand.

Generalforsamlings-menuen består i år af te, kaffe, vand, øl og måske en lille lækker småkage!
HUSK VI SKIFTER TIL SOMMERTID NATTEN FØR GENERALFORSAMLINGEN
TAG BLADET MED TIL GENERALFORSAMLINGEN – SÅ HAR DU STYR PÅ DAGSORDEN OG
INDKOMNE FORSLAG

SYNDEFLOD ELLER SMÅDRYP

Drømmen om Noahs ark

Den kolde vinter kan gøre vandåbningen den 28. marts til et vådt kaos
Jeg drømte i nat, jeg var i Silvan og købe
skibstømmer. Så gik jeg hjem i min have
og byggede Noahs Ark. Toeren. Og dyrene
marcherede om bord. Par efter par.
Bænkebidere, solsorte, pindsvin, myrer, myg,
biller, edderkopper, spindemider, katte og
- lige i røven på dem - to lopper. Et nygift par
dræbersnegle sneg sig også om bord og slimede
sig hen i restauranten på 1. klasse, hvor de straks
bestilte et par fadbamser hos overtjeneren, en
hane, og kastede sig over salatbaren.
Nu kan drømme være underlige, u-tydelige. Men
den her var nem. Den var en Ole Lukøjet forsmag
på vandåbningen søndag den 28. marts, et varsel
om snesevis af springvand, myriader af sprængte
og flækkede vandrør.
Vinterens tocifrede kuldegrader kan gøre
vandåbningen her i Solvangen til et vådt kaos.
Der er forår med to og fem og syv sprængte,
tærede rør og metaltrætte, selvdøde gevind og
haner. Men så billigt slipper vi med garanti ikke i
Âr.
Vandmesteren vil gøre sit til en tørskoet
søndag, han har både kogevasket og strøget
kedeldragten og pudset gummistøvlerne. Og
kører på til alle har vand i hanerne - og kun dér.
Hvad du kan gøre?
Allervigtigst er det, at alle haner i din have er
lukket ñ ikke mindst stophanen, der er placeret
under standeren ud mod stien.
Men det er også en rigtig meget god ide at
være i haven, når der bliver åbnet for vandet. Så
undgår du måske at få swimmingpool i stuen
eller andre trælse vandskader.

Solvangens vandmester går selvfølgelig ikke forbi
en have, hvor han kan høre, at vandet løber. Men
der er altså 130 haver...
Den kommunale kilde begynder at løbe søndag
den 28. marts cirka klokken 14 (det afhænger
af, hvornår formiddagens generalforsamling
på Åbyhøj Bibliotek er færdig), og så arbejder
vandmesteren sig, sti for sti, fra Marketenderiet og
nedad mod Silkeborgvej.
Står du i vand til halsen, og har din nabo ikke lige
en redningskrans eller en gummibåd på lager, så
ring til vandmesteren, tlf. 60 74 34 08.
- hans

DRØMMEKNUSERNE

Kredsens kovending

Sådan ligger landet – og husene – i Solvangen. 64 af 68 haver på sydsiden
af stierne er placeret forrest i haverne.

Kolonihaveforbundets Århuskreds spænder ben for nybyggere i Solvangen: Kræver pludselig
regler efterlevet, den selv – med god grund – har set stort på i årevis
Kovending: Pludselig, fuldstændig, klodset, utilsløret
ændring af holdning. (Ordbog over det Danske Sprog).
Dette er historien om tre haveejere i Solvangen, der
fik knust deres byggedrømme. Om et pludseligt
og uforklaret, uargumenteret holdningsskift i
Århuskredsens byggeudvalg og bestyrelse. Om
utidigt paragrafrytteri. Om et serviceorgan, der
måske forveksler ”servicere” med ”genere”...

udstedt ibrugtagningsattester til huse placeret
forrest i haverne. Alene i årene 2007-09 har
kredsen blåstemplet mere end en håndfuld huse
med denne placering.
Blåstemplet, accepteret af kredsen – trods en
paragraf i Århuskredsens lejekontrakt (på vegne
af alle haveforeningerne) med Århus kommune,
der slår fast, at ”alle huse skal placeres i bagerste
halvdel af haverne”.

Velkommen til magtbryndens andedam.
I Haveforeningen Solvangen ligger 68 af de i alt 130
haver placeret syd for de otte øst-vestgående stier,
der forbinder Kirkegårdsvejen og Fællesvejen. I de
68 haver falder solen altså ind bagfra.
Derfor – og for at undgå brandfaren ved at placere
et hus klods op ad bagboens - har det i Solvangen
altid været sund fornuft og hævdvunden kotyme
at placere husene i de ”syd-liggende” haver forrest
i haven.
Faktisk er husene placeret forrest i haven i 64
af de 68 syd-liggende haver! Med accept fra
Århuskredsens byggeudvalg, der gennem alle
årene både har godkendt byggeansøgninger og

En mystisk, uforståelig, inderligt overflødig
paragraf. Som kreds og haveforeninger i
Århus da også har valgt at forholde sig tilpas
tilbagelænet til. Og som befinder sig helt
nede i bunden af den kommunale kolonihavedagsorden – hvad vi skal vende tilbage til senere
i denne artikel...
Der bliver altså bygget og placeret med sund
fornuft og uden rynkede øjenbryn og løftede
pegefingre. Alt er altså, som det skal være... lige
indtil 2009 bliver til 2010.Da vågner Århuskredsens
byggeudvalg af vinterdvalen, hopper pludselig op
på den ellers førtidspensionerede paragrafhest
og rider kolonihavefolkets byggedrømme ned.

DRØMMEKNUSERNE

Nu bliver der pludselig sagt NEJ til
byggeansøgninger med huse forrest i haverne.

Den er da lige til højrebenet. Skyd den i mål,
kreds!

Det NEJ runger i ørerne på to håbefulde
nybyggere fra Solvangen, og en tredje tøver med
turen til kredsen – for hvem bryder sig om at få
knust sine drømme?

Vi lover at klappe. Og at holde op med at
spekulere over, om Århuskredsen forveksler
ordene ”servicere” og ”genere”.
- hans

Her går Solvangens bestyrelse så ind i sagen.
Vi undrer os med vore medlemmer og skriver
til kredsen. Vi vil gerne have en forklaring. Vi vil
gerne kende årsagen til kredsens kovending.
Vi vil gerne vide, om kredsen forstår, hvad
solvandringen betyder for husenes placering. Og
vi vil gerne vide, om brandfaren ikke er værd at
forholde sig til?
Her er svaret:
”Kredsbestyrelsen er enig (med kredsens
byggeudvalg, red.) i, at man skal overholde
lejekontrakten med Århus Kommune, således
at byggeri skal ligge i den bagerste halvdel af
haverne, uanset hvad man har gjort før i tiden.”
I Solvangens bestyrelse synes vi ikke, det er
et svar, der er værd at skrive hjem om... Så
mens dette blad går i trykken, afventer vi et
fyldestgørende svar på en fornyet henvendelse
til Århuskredsen.
Vi afventer også svar på, om Århuskredsen
på vores opfordring vil tage kontakt til Århus
Kommune med henblik på en genforhandling
af lejekontrakten. Der er nemlig rigtig gode
chancer for at få fjernet den overflødige paragraf
om hus-placering fra lejekontrakten.
Solvangens bestyrelse har talt med Ole Skou,
projektleder i Århus Kommunes afdeling for
Natur & Miljø, og Ole Skou deler vores undren
over paragraffens eksistens.
”Det må vist være noget fra gammel tid af. Jeg
kan ikke se, at kommunen behøver at blande sig
i husenes placering”, siger Ole Skou.

Der er fornuft i placeringen af ”Hus B” både af hensyn til
sol og brandfare. Så det har 64 af 68 haveejere i Solvangen
selvfølgelig valgt. Men Århuskredsen vil nu pludselig kun
godkende ”Hus A”-placeringen.

HALLO, DU HAR HAFT INDBRUD

Smadrede ruder og ingen at ringe til

Hjælp bestyrelsen til at hjælpe dig selv: Vi har brug for dit telefonnummer
Så går jeg en lørdagstur på Kirkegårds-stien. Og
bliver rigtig trist og vred.
I en have er der smadret et vindue, i en anden
er havelågen sparket i spåner, og i en tredje er
døren brækket op og hænger så ynkeligt i et
invalideret hængsel.
Hærværk, indbrud og tyveri hører desværre
til dagens uorden i alle haveforeninger. Og
Solvangen er ingen undtagelse. Den lørdag
i december var det helt slemt. I nattens løb
havde en eller flere ugerningsmænd taget hele
turen ned ad Kirkegårdsstien fra Fenrisvej til
Silkeborgvej. Facit: Knuste vinduer i fire huse,
tre smadrede havelåger, to maltrakterede
postkasser og et ødelagt indkørsel forbudtskilt.

For ikke at komme i den situation igen og for
i det hele taget at kunne komme i kontakt
med alle haveejere, når det er påkrævet (fx
ved udsendelsen af Solstrålen) vil bestyrelsen
bede jer alle sammen om at udfylde
kuponen herunder og aflevere den enten
på generalforsamlingen eller i formandens
postkasse (have nr. 3). Så vi ved, hvordan vi kan
komme i kontakt med jer både pr. brev og pr.
telefon. Vi vil også gerne have en mail-adresse,
så vi har mulighed for at nå jer ad den vej.
-hans

Jeg gjorde boet op, noterede havenumre ned
og ville så ringe til de haveejere, der havde
lagt døre, ruder og havelåger til hærværket.
Så de kunne få fat i en glarmester eller selv
reparere og dække af. Men det var nemmere
sagt end gjort. I flere tilfælde var der ingen
telefonnumre på vores medlemsliste eller et
telefonnummer, der var udgået eller lukket. Eller
tilhørte en førtidspensioneret slagtermester i
Stubbekøbing, der ved Gud aldrig havde hørt
om endsige haft have i Solvangen.
Hærværk er fast natarbejde i kolonihaver. Her har en
Solvangelist dækket af med pap og gaffa efter en hilsen fra
mørkemændene.
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Have nr. : .........................................................................
Navn/navne: ....................................................... ...............................................................................
Postadresse: ........................................................ .........................................................................................................................
Tlf.nr: .................................................................. ................................................................................
Mail: ................................................................... .......................................................................................................

DOBBELT OP

Præmier og flere præmier

Både gavekort, diplomer og porcelæn til præmiehaverne i 2009
En slædehundekold januaraften træder
Solvangens formand ind på kredskontoret,
Rosenvangs Allé i Højbjerg.

Til lykke. Færdigt arbejde og næste punkt på
dagsordenen. Troede vi.

Formanden skal bare hente nogle byggeskemaer og spørge om en ting eller to. Et øjeblik
efter står han med hænderne fulde af diplomer
og kongeligt porcelæn...

Men sådan spiller kredsklarinetten ikke.
Så nu skal Lis, Malling og Helle begaves
igen. Hallo, I har et diplom for “veldyrket
have” og en skålfuld kongeligt porcelæn
tilgode. Formanden tager sagerne med til
generalforsamlingen, så kan I få dem der.

Det er til præmiehaverne i jeres forening, dem
skulle du have hentet for længe siden, siger
manden bag disken og smiler lunere end en
leverpostej i julen. Solvangens formand er først
stum som en østers uden tunge. Så siger han “a
hva...”, øh...” og “jamen...” og er ved at tabe det
hele på gulvet. Han er slet ikke med: “Dem skal vi
da ikke have. Vi har ikke bestilt nogle præmier”.
Vi sætter lige tiden i bakgear. Et halvt år. Da
modtager Solvangen et brev fra kredsen om
havepræmier og præmiefest. Noget med
tilmelding og bestilling af vin. Den med krop
eller den med tyren. Formanden har måske ikke
den helt rigtige styrke Tiger-briller på, da han
læser brevet. Det er muligt. Det er også muligt, at
kredsen er lidt uldmundet i sin formulering. Set
før.

“Diplomer og kredspræmier er ikke noget,
der skal bestilles. Dem får alle foreninger
automatisk. Og de er gratis”, forklarer den
smilende mand på kredskontoret. Så ved vi det.
Vi ved også godt, at “gratis” ikke er gratis. Det
royale porcelæn har vi selvfølgelig selv betalt
via Solvangens kontingent til kredsen.
- hans

Hvorom alting er: Brevet bliver arkiveret i en
kommunal papircontainer, for Solvangen
skal ikke til præmiefest. Den besluttede
generalforsamlingen i 2009 at spare væk. Og
kredspræmierne er bestyrelsen heller ikke
interesseret i, vi vil hellere give præmietagerne
i vores forening et have-gavekort end betale for
en måske halvsløj keramikskål eller krystalvase.
Så det gør vi, altså får lavet tre gavekort à 300
kroner, og sender dem med et flinkt til lykkebrev til de tre havenisser, kredskonsulenten har
udvalgt som præmietagere: Lis, have 34, Malling,
have 64, og Helle, have 124.

Solvangens formand har personligt testet det kongelige
præmie-porcelæn med bestrålede spare-pærer (10 for
17,85 kr.) fra Brugsen.

DET BLIVER ALDRIG DET SAMME

Svendbents barchef er død

Irma Weinreich, der havde have nr. 4 i 1990 - 2005, blev 72 år
Et kapitel i livets og Solvangens bog er slut. Det
sidste ord blev skrevet natten før juleaften. Da
døde Irma.
Hun og hendes mand Harry overtog have nr.
4 i 1990. Harry døde ved årtusindskiftet. Irma
beholdt haven endnu nogle år, men så magtede
hun det ikke mere, solgte og flyttede også fra
lejligheden på Silkeborgvej til et rækkehus i
Stautrup.
Irma var den første, jeg mødte og snakkede
med i Solvangen. Det var i 1996. Jeg var ude at
gå en tur, hun var ude og lufte Bamse, hunden
der fik kaffe og rundstykker med tandsmør til
morgenmad og konsekvent nægtede at gå på
slankekur!
Jeg stod foran nr. 3, hvor der hang et skilt med
“til salg”, og spurgte Irma hvordan og hvorledes.
Sådan og sådan, svarede hun. Og inden jeg gik
op for at snakke med den daværende formand,
John, sagde hun til mig: “Det kan da være, vi
bliver naboer”. Det blev vi. I en halv snes år.
Tak for dem, Irma.
Tak til den bedste barchef nord for Alperne. I
otte år var Irma styrmand på øl og vin og vand
og slikposer på Svendbentfestivalen i min have.
Hun stillede op i sol, hun stillede op i regn, hun
stillede op med nypermanentet hår og nystrøget
servitriceforklæde. Og styrede baren for vildt. Der
var stil over Irma.
Svendbent elskede Irma, Irma elskede
Svendbent.
Et år ringede hun til mig for lige at belære mig
om, at Svendbentfestivalen altså ikke skulle
holdes den sidste lørdag i en måned.”Det duer
ikke, Hans. Så køber folk ikke så meget i baren, de
har ingen penge så sent på måneden!”
Så vidste jeg det. Jeg ved også, at Svendbent
aldrig bliver helt det samme uden Irma.

Irma var den sejeste barchef. Men hun havde også øvet sig
i Frederikshavn, hvor hun i en årrække sammen med Harry
drev et værtshus, diskotek og en danserestaurant.

Irma Viola Weinreich, menneske på godt og
ondt. Som vi nu er. Med det vi byder os selv. Og
livet byder os.
Nu sidder Irma oppe hos Gud sammen med
Harry og Bamse. De drikker nok kaffe og spiser
rundstykker. Og måske hører de programmet
med lytterønsker på Radio Hinnerup, Irma har
garanteret sendt en pladehilsen til Solvangen.
- hans

BLANDEDE BLOMSTER

Containere 2010

Forhekset flag

Der bliver i denne sæson opstillet containere
på Kirkegårdsstien ved have 70 i følgende
weekender:

En numerolog ville nok mene, at flagstangen
bare skulle omdøbes til kludekæp og forkortes
fra 14 til13 meter. Vi i bestyrelsen tror mere på, at
Solvangens flag er forhekset.

23.-25. april
16.-18. juli
24.-26. september

Der kommer hver gang to containere – èn til
grønt affald og èn til alt det andet.
Imprægneret træ, snore, ståltråd, urtepotter,
øldåser, plastikposer, gamle biler, balkjoler og
atombomber hører ikke hjemme i den grønne
container! Èn øldåse er nok til at tidoble prisen
for affaldsbehandlingen!!!
Gift, kemikalier, malingsrester og kødklister
må hverken komme i den ene eller den
anden container. Brug i stedet containeren på
marketenderiets p-plads!
Det er en totalt god ide at klippe skove og
andet stort, grønt affald i mindre stykker, før det
kommer i containeren. Max. en meter vil være
super! For så er der også plads til din nabos
affald!
Meget af det grønne affald kan komposteres og
give ny næring til din jord. Den fremgangsmåde
anbefales af Gud og andre førende haveeksperter.
Parkering på Kirkestien (fra grusvejen mellem
Solvangen og Frydenlund og ned til have nr. 70)
er forbudt i container-weekenderne. Forbuddet
gælder fra fredag morgen og indtil containerne
er fjernet mandag eller tirsdag. Container-bilen
kan ikke komme forbi en parkeret bil, og vi
risikerer, at chaufføren kører med containeren
igen. Så står vi der med lang næse og fyldt

Alt er gået skævt siden beslutningen om at
anskaffe the one and only Solvangen-flag. Først
kunne flagsnoren ikke komme ned, og så kunne
den ikke komme op. Og da de problemer var løst,
stod andre i kø for at komme til. Flaget flossede,
blev repareret og hejst igen. Et par dage og en stiv
kuling senere lignede det en påfugl, der havde
været en tur i en saftpresser.
I disse dage er flaget så i gang med en
akupunktur-behandling hos en asiatisk syerske i
Åbyhøj. Om alt går vel, skulle flaget være klar til
et come back, når Solvangen tro mod traditionen
byder foråret og sæsonen og solen velkommen
med kaffe, kage, øl og sang og flaget til tops.
Tidspunktet for denne begivenhed er søndag den
25. april klokken 11.

Postkasse på ønskesedlen

Har du snart fødselsdag? Så ønsk dig en postkasse
til din havelåge i Solvangen.
Det ønsker bestyrelsen sig! I sæsonen deler vi
Solstrålen ud i haveforeningen, og det ville være
så dejlig nemt bare lige at kunne dumpe bladet
ned i 130 postkasser ved havelågen. Som det er
nu, hvor postkasser i Solvangen er sjældne som
sundhed i en frankfurter, er det ret tidkrævende
og besværligt at dele bladene ud. De skal puttes
i plastikposer, og poserne skal bindes fast til hæk
eller havelåge med en regnsikker knude. Så det...
I sæsonens løb bliver der også i Solvangen delt
reklamer ud fra diverse byggemarkeder og
havecentre, og de reklamer har det med at blæse
rundt i haveforeningen for vind og vejr. Her ville en
postkasse også gøre underværker.
Det kan fx også være, at du har skrevet et
kærestebrev til din genbo...

BLANDEDE BLOMSTER

Hvid vinter med mange farver i Silvangen

En tur i rutsjebanen
Måske kilder det ikke i maven, men ellers er et
ophold på ventelisten som en tur i rutsjebanen.
Det går op og det går ned – med antallet af
navne på listen.
Mange bliver skrevet op. Og mange får en tur
med viskelæderet, fordi de glemmer/fravælger at
forny deres engagement på listen ved én gang
om året at indbetale gebyret på 50 kroner.
Lige nu er der 66 navne på listen, og det svarer
– med cirka ti solgte haver/år – til en ventetid på
6-7 år.
Mens der ventes, vokser beløbet på Solvangens
ventelistekonto. Der stod ved årsskiftet 6.500
kroner. Solvangen opkræver ikke gebyret for
at spinde guld på folks kolonihavedrømme.
Men uden gebyr ville ventelisten vokse som
mælkebøtter i maj og påføre bestyrelsen en
masse tidkrævende lugearbejde, hver gang en
have blev sat til salg.

Inden længe

Hvor lang tid er ”inden længe”? I den
kommunale vej- og parkforvaltning er det firefem måneder...
Solvangens formand ringede i sensommeren
2009 til forvaltningen og spurgte, om det var
muligt at få et par kommunale hænder ud og
beskære træer og buske i kirkegårdsbedet
langs med Kirkegårdsstien. Bedet lignede på
det tidspunkt en kulisse til filmen ”Avatar”.
Grene hang fareturende lavt ind over stien, og
mere end en tyndhåret, nærsynet latinlærer
fra gymnasiet på Fenrisvej havde fået revet
alpehuen af på vej til endnu en dag på jobbet
med ostemadder, Cæsar, Brutus, elefanter i
Alperne og futurum perfectum.
”Vi kommer inden længe”, svarede den flinke
kommunal-dame.
Solvangen fik beskæringen i julegave. Så i år
ringer vi i april...

BLANDEDE BLOMSTER

Lyst til vurdering
Intet kommer af ingenting. Solvangen kan kun
alting, fordi nogle håndfulde kolonihaverister gør
en sej indsats i bestyrelse, udvalg og hvad vi har.
Vil du også give en hånd med, så har du chancen
på generalforsamlingen. Dorte, have 117, takker
af efter en brav indsats som aktiv suppleant til
vurderingsudvalget, og der er derfor brug for
én til at løfte arven. Så tag lige og overvej, om
ikke du har lyst til at snuse til vurderingens ædle
kunst. Vurderingsudvalget vurderer og prissætter
haver/huse, når en kolonihave skal skifte ejer

Dyrere at sælge
Er du løbet sur i agurkerne, eller vil du af andre
gode grunde af med din have, så skal du
kontakte bestyrelsens næstformand Poul og
skrive under på, at du vil opsige lejemålet på
jorden. Poul sørger så for vurdering af dit hus og
kontakt til potentielle købere på ventelisten.
Du skal betale et gebyr for vurderingen af hus og
have. Og det er blevet dyrere at sælge. Gebyret
for vurdering er steget til 960 kroner. I 2009 var
det på 925 kroner. Det er kredsen, der fastsætter
gebyrets størrelse.

Svendbent - genbrug
For niende år i træk er der her i 2010 (lørdag
den 14. august) Svendbentfestival i formandens
have. I 2009 bød festivalen som noget nyt på
en genbrugsbutik. Den var populær og gav et
overskud på cirka 5.000 kroner, der dels blev
brugt til at hjælpe en flygtningefamilie i Burundi
til en fremtid (hus, jord, såsæd mm.), dels kom
Folkekirkens Nødhjælp til gode.
Så det prøver vi igen. Har du tøj, ting og sager, du
vil donere til Svendbents genbrugsbutik, så ring
til Hans, tlf. 60 74 34 08 eller kom forbi have nr. 3.
Svendbentfestivalen er en éndags rock og
rulfestival, hvor Gud og hvermand og alle i
Solvangen, der har lyst, mødes og hygger sig for
vildt.

Otte haver solgt i 2009

Efter nogle år med tocifret omsætning af
haver blev der i 2009 handlet blot otte haver
i Solvangen. I to tilfælde kom de ”nye” lejere
fra den interne venteliste, mens der er helt
nye lejere i haverne 25, 59, 73, 89, 123 og 125B.
Velkommen til jer!
Alle, der i forvejen har have i Solvangen, kan
komme på den interne venteliste. Det kræver
blot, at du ringer til formanden på tlf. 60 74 34
08.

Genopstandelsen i nr. 17
”Døde haver” er haver, der aldrig bliver brugt.
Dem kan bestyrelsen i Solvangen ikke lide, for
kolonihaver er til for at blive brugt og sprede
glæde. Så vi tager en snak med ejeren, når vi
bliver opmærksom på et længerevarende,
seriøst have-dødsfald. Og har flere gange
oplevet, at døden har en årsag – at ejeren
faktisk ikke rigtig magter/gider haven mere,
er tynget af ti tons dårlig samvittighed og
oplever det som en befrielse at blive hjulpet til
tage beslutningen om at sælge.
Således også i 2009, hvor genopstandelsen
kom til have nr. 17. Det´ jo fedt, og ”døde
haver” vil også i denne sæson være et
opmærksomheds-punkt for bestyrelsen.

Forsinket byggesyn
Er du blandt den håndfuld nybyggere i
Solvangen, der færdiggjorde dit byggeri og
meldte det klar til syn i 2009? Så undrer du
dig måske over, at intet er sket siden. Det er
forståeligt. Årsagen er, at der har været knuder
på kommunikationen mellem Solvangens
formand og kredsens byggeudvalg.
Nu er knuden løsnet op, og vi får besøg af
byggeudvalget, når det vågner af vinterdvalen.
I maj. For nu at være helt sikker på, at kredsens
byggeudvalg kommer hele vejen rundt, beder
bestyrelsen alle, der har et byggeri klar til syn
(også de, der allerede har givet besked), om at
ringe til formanden på tlf. 60 74 34 08.
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Intet nyt fra kloakkerne

En have, flere brugere

Skal der kloakeres i Solvangen? Hvornår? Hvad
koster det? Top 3 på ”spørg formanden”-listen
i 2009. Her er så svarene: Ja. Ved ikke. Aner
det ikke. Fakta i sagen er, at Århus Kommune
barsler med en spildevandsplan for byens
kolonihaveområder. Og at der i august 2009
tilgik Århuskredsen et kommunalt brev, der
meddelte, at planerne var udskudt til 2010. Så
kredsen venter.

”Udlejning..... forudsættes at ske til en familie,
et samlevende par eller en enkeltperson. De
eksisterende haveforeninger er både idemæssigt,
organisatorisk og fysisk indrettet på lejeforhold af
denne type...”

Og vi i Solvangen venter. Ikke mindst på at få en
fornemmelse af, hvad kloakeringen vil komme
til at koste. Dyrt, det bliver det, det er logik for
kloakrotter. Men der er ingen grund til panik.
Alt taler for, at vi og andre haveforeninger får en
rimelig ordning med kommunen – sandsynligvis
i form af en meget lang afdragsperiode.

Sammen kan vi ... ikke
Det går mildest talt ikke særlig godt med
samarbejdet mellem Solvangen og de tre
nabohaveforeninger, Oldjorden, Oldhøjen og
Frydenlund. Uenighed - dels om renoveringen
af Fællesvejen og dels om de sten, der ligger i
Oldjords-siden af samme vej – førte sidste forår
til et ophør af møderne i Fællesforeningen (et
forum for de fire foreningers formænd), og et
planlagt forligsmøde i august 2009 blev aflyst,
fordi Oldjorden og Frydenlund ikke brød sig om
Solvangens skriftlige oplæg til mødet.
Der står sagerne lige nu, og det bekymrer faktisk
ikke Solvangens bestyrelse alverden. Vi har
ikke så meget at være fælles om. Opstår der et
akut behov for at mødes, eller skulle de andre
tre foreninger invitere til et nyt, fremadrettet
forsoningsmøde, er vi dog helt klar til at stille
op og deltage aktivt og konstruktivt i at få
Fællesforeningen til at fungere igen.

Således skriver Kolonihaveforbundet i oktober
2009. Læs det igen, nyd den elegante formulering.
Og glem så alt om det. Det er – helt ærligt
– noget sludder. Og et udtryk for, at man i
forbundsledelsen ikke helt har opdaget, at
familiemønstret og samlivsformerne faktisk har
ændret sig siden 1864 eller cirka deromkring. Eller
måske nærmere et udtryk for, at forbundsledelsen
slet ikke kan rumme tanken om, at fx et
bofællesskab, et kollektiv, to par, en gruppe venner
osv. skulle blive lejere af en kolonihave.
Nu har virkeligheden jo for længst overha
let forbundsledelsen indenom. Også i Solvangen,
hvor vi blandt havelejerne både har flere vennepar
og – i mindst et tilfælde – en have, der deles af to
familier. Og sådan skal det da være. Den eneste
betingelse for at leje en have i Solvangen er, at
man har folkeregisteradresse i Århus Kommune.
Punktum. Der kan dog højest være to navne
på lejekontrakten, og kun de to har krav på at
fortsætte lejeforholdet, hvis den ene eller den
anden udtræder af lejemålet.

Alternative præmiehaver
I 2007 og 2008 blev der her i Solvangen holdt
en alternativ præmiehavefest, hvor vi festede for
fællesskabet og hyldede den skæve, sjove, kreative
have.
Der var også lagt kartofler til en alternativ
præmiehavefest i 2009, men sygdom kom på
tværs, og det blev nødvendigt at aflyse festen.
Men synes du om ideen, kan du jo tage en rask
beslutning om at være med til at puste nyt liv i
det skæve, sjove og kreative. Vi snakker om det på
generalforsamlingen, og her kan du melde dig til
det alternative fest- og præmieudvalg.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

F

Skal Solvangen købe et hus som dette i Afrika?
Det foreslår en enig bestyrelse.

F

orslag 1: ”Generalforsamlingen i H/F
Solvangen bevilger 3.450 kroner til
nødhjælpsorganisationen ADRA. Pengene går til
at hjælpe en flygtningefamilie i Burundi med en
bolig og en levevej.”
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Begrundelse: Vi lever et privilegeret liv i
Danmark. Og vi her i Solvangen er da dobbelt
priviligerede – vi har hver vores stump af
paradiset for næsten ingen penge. Mange
andre steder på jordkloden er det hverken
motorplæneklipper eller havemøbler, der er på
dagsordenen. Dèr handler det om det daglige
brød, om at overleve.
Vi kan yde et bidrag til en mere retfærdig verden
ved at donere et beløb til ADRA. For 3.450 kroner
kan vi sikre en flygtningefamilie i Burundi – ofre
for en grusom borgerkrig med flere end 200.000
dræbte civile – en menneskeværdig fremtid. For
pengene får familien en bolig, et stykke jord,
såsæd og redskaber.
Beløbet, 3.450 kroner, kan vi tage fra vores
ventelistekonto, hvor der lige nu står cirka 6.500
kroner. Ventelistegebyret, 50 kr./år pr. person, er
nødvendigt for at kunne administrere listen, men
har aldrig været tænkt som en indtægtskilde for
vores haveforening.
Vi bestemmer navnet på huset i Burundi. Det skal
selvfølgelig hedde ”Solvangen”. Og det kunne
da være rart at sidde i haven en sommerdag og
tænke på, at vi også har en have i Afrika...Vil du
vide mere om ADRA og hus-projektet i Burundi,
så kan du tjekke det ud på www.adra.dk.

orslag 2: ”Haveforeningen Solvangen
holder ”Åbent hus og have” en lørdag
eller søndag i sommeren 2010. Åbent hus og
have-arrangementet skal være et tilbud til
alle i Århus, der har lyst til at besøge og snuse
til livet i en haveforening. De besøgende skal
kunne gå en tur rundt i haveforeningen og
have mulighed for at komme indenfor i de
haver, hvor haveejerne helt frivilligt giver
tilsagn om ”åben havelåge”. Haveforeningen
dækker i beskedent omfang udgifterne i
forbindelse med arrangementet (annoncering
i lokalaviser, kaffe og småkager i de åbne haver,
måske en velkommen-folder...). Alle udgifter
til arrangementet tages fra Solvangens
ventelistekonto. For arrangementet står et
udvalg af frivillige, der bliver nedsat her på
generalforsamlingen.”
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Begrundelse: Det er et privilegium at have
en kolonihave. For næsten ingen penge har vi
her i Solvangen hver vores lille grønne bid af
paradiset blot et langspyt fra Århus Centrum.
Vores glæde ved kolonihavelivet – og vores
taknemmelighed over at være en del af
kolonihavefolket – vil vi gerne give udtryk ved
for en enkelt dag at invitere vores medborgere
i Århus indenfor.

F

orslag 3: Den nuværende paragraf 9, stk. 5
i vedtægterne udgår og erstattes af en ny
paragraf 9, stk. 5 med følgende ordlyd:
”Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 1. marts, hvorefter de skal
optages på den dagsorden, som udsendes til
medlemmerne.”
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Begrundelse: Med den nuværende ordlyd skal
forslag til generalforsamlingen være afleveret
allerede 1. februar. Med det nye forslag
rykker vi sidste-fristen tættere på generalforsamlingen. Flere medlemmer er i forårs- og
forslags-mode 1. marts end 1. februar.

SE HER & HØR NU

Stævnemøde på royalt lokum

Amoriner i luften mellem Solvangens sekretær og Prinsgemalen
Af Solstrålens kongelige hofmedarbejder
En royal skandale, som involverer H.K.H. Prinsgemalen og Solvangens sekretær, er under
opsejling. Der er vedholdende rygter om, at parret
under den traditionelle fredagsbar på Fredensborg
Slot pludselig forsvandt og siden blev set, da de
med uglet hår og røde kinder kom ud fra det royale
dametoilet.
Kongehuset afviser selvfølgelig alt. ”Det er noget
ondsindet sludder. Prinsen går af princip altid alene
på lokum og har hverken ugler eller andre fugle
i håret. Og de røde kinder stammer fra Prinsens
bumse-problemer i puberteten”, lyder det i en
officiel meddelelse fra Hof-makrellatet. Prinsen
selv afviser også rygterne: ”C´est ridicule. Je t´aime
dronningen 24 timer Le Mans i døgnet”.
Heller ikke skandalens kvindelige hovedperson,
Solvangens sekretær, vil indrømme, hvad der
virkelig foregik: Jeg var med som min kærestes
ledsager - intet andet. Solstrålens royale
medarbejder føler sig ikke overbevist om, at hele
sandheden om stævnemødet hermed er belyst. Og
redaktionen har flere spørgsmål, vi gerne vil have
besvaret:
Hvorfor havde dronningen blomstret kjole på
under tv-nytårstalen? Hvorfor er Prinsgemalen ikke
set offentligt siden sidst? Og hvorfor er Joachims
eks holdt op med at spise mayonnaise?
Vi spørger bare. Og kan her med eneret for
Solstrålen bringe de afslørende farvebilleder fra det
royale dametoilet på Fredensborg.
Billeder, der siger alt!

