
”Solstrålen” 
Haveforeningen Solvangen 

 

Bestyrelsen har valgt at genoplive foreningens blad. Bladet vil bestyrelsen bl.a. 

bruge til at præsentere de personer, som har tillidshverv, og som I kan kontakte ved 

behov. 

 

 

 

Klipning af hæk og lugning af gang, samt lapning af huller, på stierne. 

Sidste frist for klipning af hæk er d. 15. juli. Ligeledes, skal gangene fremstå luget for 

ukrudt samme dato.  

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at der skal indkøbes bigbags med 

stabilgrus. Gruset skal bruges til at reparere hullerne i stierne med. Gruset placeres 

for anden af de enkelte stier. Vi skal hver især lappe hullerne i vores del af stien. 

Bestyrelsen går rundt i haverne i løbet af sommeren. Første gang d. 17. juli, hvor du 

kan stoppe os til en snak. 

På vanlig vis inviterer bestyrelsen på grillpølser og brød, øl og vand. Denne gang i 

have 39. 

I år bliver det søndag d. 17. juli fra kl 15-17. 

 

Husk lige: På generalforsamlingen blev det besluttet, at alle skal have synlige 

husnumre, så på med dem😊 
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Bestyrelsen består af: 

Formand  Jan have 52 

Næstformand og byggeansvarlig: Bente have 105 

Salg og venteliste: Maja Have 119 

Sekretær: Mads have 62 

Kasserer og ansvarlig for Solstrålen: Karen Have 39 

 

Containeransvarlig : Benjamin og Astrid have 91 

Vandansvarlig er: Thomas have 25 

 

Diverse nedsatte udvalg 

Vandure: Jan have 52, her er brug for flere. Kontakt Jan hvis du er interesseret. 

Ordens reglerne: Tobias D. S. have 3 

                                Lisbeth have 41 

                                Jannie have 118 

                                Eva have 114    

 

Dræningssudvalg: Heidi have 88 

                                 Andreas have 71 

                                 Hanne have 106 

                                 Indica have 68   
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Konkurrence 

Igen i år har Kamilla have 2 meldt ud om en hyggelig konkurrence. Den højeste 

solsikke, hvem får den? Megahyggelig konkurrence, som undertegnede uden held 

har deltaget i med en solsikke på sølle 2.70 cm., som ikke kunne hamle op med 

vinderens på 314 cm. Der er en flot præmie til vinderen. 

 

 

Fester. 

Skal du holde fest i haven, så husk lige at varsle naboerne. De er måske knap så 

glade for høj musik , som du er😊 

Spurvehøg 
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Nok en Konkurrence 

Har du taget nogle gode fotos af fugle, planter eller vores ven ræven, som husere i 

haven pt send dem venligt til mig, så vil jeg bruge dem i bladet 

Det bedste foto præmieres. 

 

 

Alle referater, nyheder, Solstrålen og andet ligger på Facebook: 

HF.Solvangen,Åbyhøj. 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 


