
 

Solstrålen  

Solvangen 75 år. 

I år var året for vores 75-års jubilæum, og 

det blev fejret med maner. 

 

Vi havde en fantastisk dag med alt, hvad 

der hører sig til. Go mad, dejlige drikke, 

fremragende musik og ikke mindst en 

masse festglade kolonister. 

Det var en dag, vi alle kunne være stolte af 

at være en del af en storartet forening. 

En kæmpe tak og klapsalve skal lyde til 

festudvalget, som i mere end et år har 

arbejdet hårdt og målrettet på at stille 

denne dag på benene. I samme åndedrag 

skal der også lyde en kæmpe tak til alle 

dem, som gav en hånd med til det praktiske 

på dagen, både før og efter. 

Som det ser ud, blev budgettet overholdt 

(det færdige regnskab bliver fremlagt på 

GF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i alt en storartet dag i vores fælles have, 

som vi kan være stolte af, og det blev vist, 

at vi er en dejlig forening, som står 

sammen. Endnu engang kæmpe tillykke til 

os alle, og stor tak til alle, der var en del af 

denne dejlige dag. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Grillhygge i Solvangen 

Lørdag d. 15. juli var der efter 
havevandring traditionen tro grillhygge for 
Solvangens medlemmer i vores fælles have 
nr. 62. Der var mødt rigtig mange glade 
medlemmer op, for at vi kunne få et par 
gode timer sammen. 
 



 

 
 
Bestyrelsen er rigtig glad for, at der er så 
mange som bakker op om ideen, så vi har 
besluttet, at vi gentager succesen til næste 
år, hvor vi også håber, at det kan blive 
afholdt i fælleshaven. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

Arbejdsweekend i have 62 

 
Bestyrelsen havde indkaldt til 
arbejdsweekend i have 62 lørdag d. 2. 
september, hvor der mødte mange op for at 
give en hånd med. Der blev arbejdet på 
højtryk med at få fjernet ukrudt og klippet 
græs. Bestyrelsen sørger for, at det grønne 
affald, som ligger i haven, bliver kørt væk, 
inden vinteren banker på. 
 
Bestyrelsen synes, at det er meget positivt, 
at så mange viser interesse for vores fælles 
have. Arbejdsgruppen, som blev valgt på 
generalforsamlingen, vil blive indkaldt i 
efteråret til et møde angående det forslag, 
som skal behandles på vores kommende 
generalforsamling. Det bliver spændende, 
om vi i fremtiden også har en fælles have, 
hvilket bestyrelsen håber på, da vi ser 
rigtig mange muligheder til gavn for 
haveforeningen Solvangen og dens 
medlemmer. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 
 

Kære alle kolonister i Solvangen 

Nu går sæsonen på det sidste, og vi kan alle 

gøre status. 

Som udgangspunkt er det som altid dejligt 

at være kolonist i Solvangen, der er dog 

nogle ting vi er nødt til at huske at have for 

øje, dette gælder for ALLE: nye som gamle, 

unge som ældre. Når man er medlem af HF 

Solvangen har man ved indmeldelse og 

efterfølgende køb af have forpligtet sig til 

følgende: 

At følge vores vedtægter og 

ordensreglement, uanset hvor enig eller 

uenig man skulle være. Det vil sige, at man 

har forpligtiget sig til at klippe hæk (max. 

160 cm høj efter Århus kommunes regler) 

og holde sin halvdel af havestien ren - 

betyder ren, ingen blomster eller andet ud 

for haveloddet. 

Endvidere vil det også sige, at man har 

forpligtiget sig til at være med til at skabe 

godt naboskab og ikke være til gene for 

andre medlemmer. 

Desværre ikke alt gået helt efter planen i 

år. Så vil den ”vakse” Solvangskolonist med 

det samme sige, at det er bestyrelsen som 

skal holde opsyn og håndhæve såvel 

vedtægter som ordensreglement. Og ja, det 



 

er det også, og på trods af, at det måske 

ikke helt træder synligt igennem, har 

bestyrelsen været nødsaget til at tage de 

vedtagne sanktioner i brug over for enkelte 

haveejere.  

I bund og grund handler det nok om, at vi 

alle har pligt til både at tænke lidt indad og 

i samme tanke også at tænke på andre 

medlemmer og naboer. 

Husk på, at vi er en forening, som bygger på 

frivillighed, sammenhold og fællesskab. 

Med dette i baghovedet bør det faktisk 

kunne lade sig gøre at have en 

velfungerende og velholdt forening. 

Er man uenig i de regler, som gælder i 

Solvangen, og som er godkendt på 

generalforsamlingen, er man velkommen 

til at sende ændringsforslag m.v. til 

formanden. Forslag vil blive taget op på 

den kommende generalforsamling, hvor de 

kan vedtages, hvis der er flertal for det.  

Når alt dette er sagt, skal det siges, at den 

siddende bestyrelse ud fra gældende 

vedtægter og ordensreglement er forpligtet 

til at håndhæve disse, og bestyrelsen har 

desværre i visse tilfælde været nødsaget til 

at hyre en gartner på haveejeres regning, 

når ordensreglementet ikke har været 

overholdt.  Det ville dog være meget 

sjovere, hvis vi alle havde de få før omtalte 

ord for øje: Frivillighed, sammenhold og 

fællesskab, som er nogle af grundstenene i 

kolonihaveånden og kolonihavelivet. 

Med baggrund i, hvordan sæsonen er gået, 

og de erfaringer bestyrelsen har gjort sig, 

er det håbet, at vi alle bruger vinterpausen 

på at reflektere over, hvordan vi vil have 

vores forening til at fungere i fremtiden.  

Det er muligt, at havearbejde er træls og 

hårdt, og det er også muligt, at vi hver især 

har vores egne ideer om, hvordan vi har 

det bedst inden for vores egen hæk, det 

ændrer bare ikke på, at vi alle har hver 

vores lille andel af fællesskabet, både med 

vores eget lod, men også med vores andel 

af fællesskabet. 

Så kære alle gode Solvangskolonister, lad 

os finde det, som vi har bevist så mange 

gange, nemlig evnen til at være fælles og 

hjælpe hinanden. 

Alternativerne er desværre ikke til gav for 

nogen af os. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Information vedrørende Have 49 

Der er sikkert mange i foreningen, som har 
bemærket, at have 49 ligger øde hen, og 
ikke er blevet passet hele sæsonen. Vi er nu 
kommet til et punkt i processen, hvor det 
er på tide, at I bliver informeret omkring 
situationen vedrørende have 49. 
 
Status er, at der ikke er blevet betalt 
haveleje samt regning for klipning af hæk 
for sæsonen 2017. Bestyrelsen har 
gentagende gange forsøgt at komme i 
kontakt med have 49 uden held, derfor har 
vi søgt vejledning hos Kolonihaveforbundet 
i Danmark, hvilket har betydet, at vi først 
har sendt et påkrav på det skyldige beløb 
og derefter en opsigelse af lejemålet. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at det er bedst 
for foreningen, at resten af forløbet bliver 
varetaget af en advokat. Advokaten har 
orienteret os om, at det arbejde, som 
bestyrelsen har lavet, er gjort helt korrekt. 
Advokaten vil nu repræsentere 
Haveforeningen Solvangen i den 



 

kommende fogedforretning og på den 
måde få lejemålet korrekt opsagt via 
fogedretten, således at vi kan få solgt 
haven. 
 
Bestyrelsen vil selvfølge komme med en 
redegørelse for hele forløbet på vores 
generalforsamling i marts 2018, hvor vi 
også vil redegøre for de økonomiske 
forhold omkring have 49. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 
Fælles køkkencontainere 

Bestyrelsen har i fællesskab med de 3 

andre foreninger indgået en aftale om 

fælles køkkencontainere fremadrettet. 

Samarbejdet vil ikke betyde noget rent 

praktisk for medlemmerne i Solvangen. Vi 

vil have samme antal containere til 

rådighed, som vi har nu.  

Økonomisk bliver der heller ikke den store 

forskel. 

Forskellen er udelukkende, at vi nu kan se 

frem til, at alle i de 4 foreninger er fælles 

om at bære udgiften og samtidig kan være 

fælles om at løse opgaven, når der evt. 

bliver et større eller mindre behov. Aftalen 

omkring fælles benyttelse er trådt i kraft 

efter aftale på det seneste møde i SOFO i 

juni. Det økonomiske bliver rettet til fra 

start sæson 2018. Dette er rent praktisk 

den nemmeste måde. 

Som haveforeninger kommer der også nye 

normer med hensyn til sortering. 

Så som bestyrelse i Solvangen glæder vi os 

til den nye sæson, hvor vi naturligvis 

forventer, at det samarbejde imellem de 4 

foreninger kan bære frugt til flere gode 

ideer, som kan føres ud i livet. 

Vi håber, at alle medlemmer i Solvangen 

kan se det samme positive i samarbejdet og 

vil bakke op omkring det. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
Seneste nyt 
 
Vi har fået ny hjemmeside, hvor du bl.a. 
finder referater fra generalforsamlinger 
samt bestyrelsesmøder, containerplan m.v. 
 
Desuden har vi fået ny en ny 
Facebookgruppe: HF. Solvangen, Åbyhøj. 
Skynd dig at tilmelde dig gruppen, hvis du 
endnu ikke har gjort det. Det er her, du kan 
finde informationer om nyt i Solvangen.  
 
 
Og husk: Tjek informationsskabene. Det er 
også her du finder navne, telefonnumre og 
e-mailadresser på bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
 
 
Mange hilsner 
 
Bestyrelsen i haveforeningen Solvangen 
 
Skulle du have lyst til at hilse på os, har du 
bl.a. muligheden søndag d. 1. 10, når vi går 
årets sidste officielle havevandring.



 

 


